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Drodzy bracia i siostry,

W tych tygodniach obaw związanych z pandemią, która sprawia, że świat cierpi, wśród wielu
pytań, jakie sobie zadajemy, mogą pojawić się również pytania o Boga: co czyni w obliczu
naszego cierpienia? Gdzie jest, gdy wszystko dzieje się źle? Dlaczego szybko nie rozwiązuje
naszych problemów?

Zazwyczaj rzutujemy na Boga nasze wyobrażenie sukcesu, poczucie sprawiedliwości, a nawet
nasze oburzenie. Ale Ewangelia mówi nam, że nie taki jest Bóg. On objawił się do końca na
krzyżu. W Ewangelii zostaje uroczyście ogłoszona tożsamość Jezusa, kiedy setnik mówi:
„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”. Mówi tak, gdy tylko Jezus oddał swoje życie. Nie
można się już dłużej mylić: widać, że Bóg jest wszechmocny w miłości, a nie w jakikolwiek inny
sposób. On jest Miłością.

Jedynie miłość strzeże życia, które mamy, ponieważ obejmuje nasze słabości i je przemienia. Jest
to miłość Boga, który w wydarzeniu paschalnym uzdrowił nasz grzech swoim przebaczeniem;
który uczynił ze śmierci fragment życia; który przemienił naszą bojaźń w ufność; nasz niepokój w
nadzieję. Pascha mówi nam, że Bóg może wszystko obrócić w dobro. Z Nim możemy naprawdę
ufać, że wszystko potoczy się dobrze. Dlatego w poranek wielkanocny słyszymy: „Nie lękajcie się!”
(por. Mt 28, 5). Niepokojące pytania o zło nie znikają nagle, ale gdy otworzymy Mu swoje serce i
pozwolimy, by Jego spojrzenie spoczęło na nas, zrozumiemy, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy
miłowani, bo Pan nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomina.

Santo Padre:

Cari fratelli e sorelle, mentre ci avviciniamo al santo Triduo Pasquale, chiediamo al Signore, di
aprire i nostri cuori e di introdurci nel mistero del suo amore, che ci ha dimostrato morendo sulla
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croce per liberarci dal potere del male e della morte, e per introdurci alla vita nuova. In questi
giorni, in cui a causa dell’epidemia siamo impauriti, colmi di preoccupazione per i nostri cari,
affidiamoci a Cristo, il Signore della vita. La sua benedizione vi accompagni sempre e sia fonte di
pace e di speranza!

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do świętego Triduum Paschalnego, prośmy Pana, aby
otworzył nasze serca i wprowadził nas w tajemnicę Swojej miłości, jaką okazał nam umierając na
krzyżu, aby uwolnić nas z mocy zła i śmierci i wprowadzić nas do nowego życia. W tych dniach, w
których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych bliskich, zawierzmy siebie
Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego błogosławieństwo niech wam stale towarzyszy i będzie
źródłem pokoju i nadziei!
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