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Speaker:

Dzisiaj kończymy cykl katechez na temat „Ojcze nasz”. Możemy powiedzieć, że modlitwa
chrześcijańska rodzi się z odwagi wzywania Boga jako Ojca. Wyraża ona dziecięcą bliskość, do
której jesteśmy wprowadzeni przez łaskę: Jezus objawia nam Ojca i obdarza nas zażyłością z
Nim. „Nie pozostawia nam jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania. Jak w każdej modlitwie
ustnej, przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do Ojca” (Katechizm Kościoła
Katolickiego, 2766). Pierwszym działającym w każdej modlitwie chrześcijańskiej jest Duch Święty,
który tchnie w sercu ucznia. Duch czyni nas zdolnymi do modlitwy w postawie dzieci Bożych,
którymi naprawdę jesteśmy na mocy chrztu. Duch Święty sprawia, że modlimy się z ufną
uległością woli Pana. Oto tajemnica modlitwy chrześcijańskiej: dzięki łasce zostaliśmy włączeni w
dialog miłości Trójcy Przenajświętszej. Na zakończenie tej katechezy możemy powtórzyć modlitwę
Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21 ).

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, animati dallo Spirito Santo e
incoraggiati dall’esempio del nostro Signore Gesù Cristo, con fiducia e dedizione di figli preghiamo
il nostro Padre celeste per noi, per le nostre famiglie, per la Chiesa e per l’umanità, affinché si
compia per tutti la sua volontà salvifica. Affido voi e i vostri cari alla materna protezione di Maria
Ausiliatrice, e vi benedico di cuore.
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Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez Ducha
Świętego i zachęceni przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i
oddaniem módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą
ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola. Zawierzam was i waszych
bliskich matczynej opiece Maryi Wspomożycielki wiernych i z serca wam błogosławię.
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