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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, aby wyjść lepszymi z obecnego kryzysu, będącego zarówno kryzysem
społecznym, politycznym i gospodarczym, każdy z nas jest wezwany do podjęcia swojej cząstki
odpowiedzialności. Musimy zareagować nie tylko jako poszczególne osoby, ale także jako
społeczność.

Aby uzdrowić i odnowić nasze narody, słuszne jest zastosowanie zasady pomocniczości, która
posiada podwójną dynamikę: odgórną i oddolną.

Z jednej strony, kiedy poszczególne jednostki nie są w stanie osiągnąć podstawowych celów,
wówczas najwyższe szczeble organu społecznego, takie jak państwo, muszą zainterweniować w
celu zapewnienia niezbędnych środków.

Z drugiej jednak strony, przywódcy społeczeństwa muszą respektować poziomy niższe, które
właściwymi im zasobami kulturowymi, religijnymi, ekonomicznymi, ożywiają i umacniają tkankę
społeczną.

Dziś ten brak poszanowania dla zasady pomocniczości rozprzestrzenił się jak wirus. Bardziej
słuchamy dużych koncernów finansowych, niż ludzi. Albo pomyślmy też o sposobie leczenia
wirusa: bardziej słuchane są wielkie koncerny farmaceutyczne, niż pracownicy służby zdrowia,
zaangażowani na pierwszej linii frontu w szpitalach czy obozach dla uchodźców. To nie jest
właściwa droga. W jednej z poprzednich katechez widzieliśmy, że solidarność jest drogą wyjścia z
kryzysu, ale ona potrzebuje pomocniczości. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości, w której
wymiar lokalny i globalny wzajemnie się ubogacają, i gdzie ci, którzy mają więcej angażują się,
aby służyć tym, którzy mają mniej.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/9/23/udienzagenerale.html


Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Sono tanti qui!

Tra poco benedirò una campana che si chiama “La Voce dei non Nati”, commissionata dalla
Fondazione “Sì alla Vita”. Essa accompagnerà gli eventi volti a ricordare il valore della vita umana
dal concepimento alla morte naturale. La sua voce risvegli le coscienze dei legislatori e di tutti gli
uomini di buona volontà in Polonia e nel mondo. Il Signore, unico e vero Donatore della vita
benedica voi e le vostre famiglie.

 

Traduzione

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jest ich tu wielu!

Za chwilę pobłogosławię dzwon, noszący imię “Głos Nienarodzonych”, wykonany przez Fundację
“Życiu Tak”. Będzie on towarzyszył wydarzeniom mającym na celu prypominanie o wartości życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech jego głos budzi sumienia stanowiących prawo i
wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i prawdziwy Dawca życia
błogosławi Wam i Waszym rodzinom.
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