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___________________________

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Cieszę się, że mogę podtrzymać to niedzielne spotkanie na modlitwie Anioł Pański także tutaj, w
Poliklinice „Gemelli”. Dziękuję wam wszystkim – czułem waszą bliskość i wsparcie waszych
modlitw. Z serca dziękuję! Ewangelia, która jest czytana dziś w liturgii, opowiada, że uczniowie
Jezusa, posłani przez Niego, „wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6, 13). Ten „olej”
przywodzi nam na myśl także sakrament namaszczenia chorych, który daje pokrzepienie duchowi
i ciału. Jednak ten „olej” to także słuchanie, bliskość, troska, czułość tego, kto opiekuje się chorą
osobą – to jakby pieszczota, która sprawia, że człowiek czuje się lepiej, uśmierza ból i podnosi na
duchu. My wszyscy, wszyscy wcześniej czy później potrzebujemy tego „namaszczenia” bliskością
i czułością i wszyscy możemy nim obdarzyć kogoś innego przez odwiedziny, rozmowę
telefoniczną, wyciągniecie ręki do kogoś, kto potrzebuje pomocy. Pamiętajmy, że w protokole
sądu ostatecznego – Mateusz, rozdz. 25 – jedną z rzeczy, o które nas zapytają, będzie bliskość
względem chorych.

W tych dniach hospitalizacji doświadczyłem po raz kolejny, jak ważna jest dobra służba zdrowia,
dostępna dla wszystkich, jak to jest we Włoszech i w innych krajach. Służba zdrowia bezpłatna,
zapewniająca dobrą posługę, dostępną dla wszystkich. Nie można utracić tego cennego dobra.
Trzeba je zachować! I dlatego wszyscy muszą się angażować, ponieważ jest potrzebna wszystkim
i wymaga wkładu wszystkich. Także w Kościele zdarza się niekiedy, że pewne instytucje opieki
zdrowotnej z powodu niedobrego zarządzania nie funkcjonują dobrze pod względem
ekonomicznym, i pierwsza myśl, jaka się nam nasuwa, to sprzedanie ich. Jednak powołaniem w
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Kościele nie jest posiadanie pieniędzy, jest nim służba, a służba jest zawsze darmowa. Nie
zapominajcie o tym - zachowanie darmowych instytucji.

Pragnę wyrazić moje uznanie i słowa otuchy lekarzom i wszystkim pracownikom służby zdrowia
oraz personelowi tego szpitala i innych szpitali. Dużo pracują! I módlmy się za chorych. Są tutaj
przyjaciele chore dzieci… Dlaczego cierpią dzieci? Pytanie, dlaczego cierpią dzieci, porusza
serce. Trzeba im towarzyszyć modlitwą i modlić się za wszystkich chorych, zwłaszcza za tych w
cięższym stanie – żeby nikt nie był pozostawiony sam, żeby każdy mógł otrzymać namaszczenie
słuchaniem, bliskością, czułością i troską. Prośmy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki,
Uzdrowienia Chorych.

________________________

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry, w ostatnich dniach moja modlitwa często kierowała się ku Haiti, po
zabójstwie prezydenta i zranieniu żony. Przyłączam się do żarliwego apelu biskupów tego kraju o
„złożenie broni, wybranie życia, wybranie życia razem po bratersku w interesie wszystkich oraz w
interesie Haiti”. Jestem z ludem haitańskim; mam nadzieję, że ustanie spirala przemocy i naród
będzie mógł podjąć na nowo drogę ku przyszłości pokojowej i w zgodzie.

Dzisiaj przypada „Niedziela Morza”, poświęcona w szczególności marynarzom i tym, dla których
morze jest źródłem pracy i utrzymania. Modlę się w ich intencji i zachęcam wszystkich do dbania o
oceany i morza. Zadbanie o zdrowie mórz – żadnego plastiku w morzu!

Wspominam i błogosławię osoby, które dzisiaj w Polsce uczestniczą w pielgrzymce Rodziny Radia
Maryja do sanktuarium w Częstochowie.

Dzisiaj jest obchodzone święto św. Benedykta, Opata i Patrona Europy. Uściski dla naszego
świętego opiekuna! Składamy życzenia benedyktynom i benedyktynkom na całym świecie. I
życzenia dla Europy, aby była zjednoczona co do swoich fundamentalnych wartości.

Miłej niedzieli dla wszystkich! Nie zapominajcie o modlitwie. Dobrego obiadu i do zobaczenia!    
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