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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, rozważymy dzisiaj modlitewną prośbę „Ojcze nasz”: „zachowaj nas od
złego” (por. Mt 6,13b). Pragniemy, by Bóg nas nie opuszczał w czasie pokusy, a także byśmy
zostali uwolnieni od zła. Jest to istotna cecha modlitwy chrześcijańskiej, modlitwy syna, który ma
świadomość, że droga życia prowadzi przez trudności. Nie brak ich, gdy doświadczamy grzechu,
prześladowań, cierpień, rozpaczy, śmierci. Rzeczywistość zła często daje odczuć swoją
obecność. Niekiedy bywa ono bardzo wyraźne, natrętne, zniewalające. Można je dostrzec w
świecie zewnętrznym, a także wewnątrz własnego serca. Zło nie jest jednak zamysłem Boga. Jak
na nie reagować? Pokazał nam to Pan Jezus, gdy został poddany próbie pokus i konfrontacji ze
złem. Przed swoją męką modlił się: „Abba, Ojcze, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja
chcę, ale to, co Ty niech się stanie!” (por. Mk 14, 36). Doświadczył śmierci na krzyżu, samotności,
pogardy, okrucieństwa. Nie uległ jednak nigdy iluzji pokusy, zła. To On, Syn Boży, przychodzi nam
z pomocą, modli się za każdego z nas, przebacza i okazuje miłosierdzie, zachęca do wytrwania.
W chwilach nękających nas pokus jakby czeka na nasze wołanie: „zachowaj nas od złego”.
Miejmy odwagę często powtarzać tę prośbę.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini Polacchi. L’altro ieri abbiamo celebrato la memoria della Beata
Vergine Maria di Fatima. Il 13 maggio è il giorno che ricorda la Sua prima apparizione, il quale
coincide con quello dell’attentato alla vita di San Giovanni Paolo II. Ricordiamo la sua

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/5/15/udienzagenerale.html


affermazione: “In tutto ciò che è accaduto, ho visto… una particolare protezione materna di Maria”.
Ricordiamo anche le parole della Madonna: “Sono venuta ad ammonire l’umanità, affinché cambi
la vita e non rattristi Dio con gravi peccati. Gli uomini recitino il rosario e facciano penitenza per i
peccati”. Ascoltiamo questa raccomandazione, chiedendo a Maria la Sua materna protezione, il
dono della conversione, lo spirito di penitenza e la pace per il mondo intero. Cuore Immacolato di
Maria, prega per noi. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Przedwczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. 13 maja, to dzień Jej
pierwszego objawienia i zamachu na życie św. Jana Pawła II. Pamiętamy jego wyznanie: „We
wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem… szczególną matczyną opiekę Maryi”. Wspomnijmy
także słowa Matki Bożej: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga
ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”. Podejmijmy to
polecenie, prosząc Maryję o Jej matczyną opiekę, o dar nawrócenia, ducha pokuty i pokój dla
całego świata. Niepokalane Serce Maryi módl się za nami. Z serca wam błogosławię.
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