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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dobrze pamiętamy z Dziejów Apostolskich postać św. Pawła. Na wstępie
Księga przedstawia go jako „młodzieńca, zwanego Szawłem” (Dz 7,58), który zgadza się na
śmierć Szczepana, porywa chrześcijan, wtrąca ich do więzień, prześladuje. Swoje zdolności,
energię i gorliwość kieruje na zniszczenie Kościoła. Spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym,
który objawia mu się na drodze do Damaszku, staje się dla Szawła momentem jego nawrócenia i
przemiany. Od Ananiasza, członka wspólnoty chrześcijańskiej w Damaszku przyjmuje chrzest i z
odwagą głosi orędzie Chrystusa. Nie zważając na trudy i cierpienia zaniesie imię Jezusa „do
pogan i królów, i synów Izraela” (Dz 9,15). Z zatwardziałego prześladowcy staje się gorliwym
świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Niech przemiana, jaka dokonała się w życiu Szawła z
Tarsu będzie dla nas przypomnieniem o potrzebie ciągłego nawrócenia się i odważnego
wyznawania wiary.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì scorso abbiamo celebrato la memoria della Beata
Vergine Maria del Rosario. Durante le Sue apparizioni a Gietrzwałd, in Polonia, la Madonna ha
raccomandato: «È mio desiderio che voi recitiate il rosario ogni giorno». Assicurava che le grazie
impetrate da questa preghiera sarebbero state salvifiche e avrebbero condotto gli uomini alla
felicità in cielo. Ricordatevi di queste parole, soprattutto ora, nel mese di ottobre, dedicato al Santo
Rosario. Per intercessione di Maria Mediatrice delle Grazie, chiedete la pace per il mondo, la
saggezza per i governanti, e la fede e l’unità alle famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/10/9/udienzagenerale.html


Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliśmy wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Objawiając się w Polsce, w Gietrzwałdzie, Matka Boża
poleciła: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”. Zapewniała, że łaski wyproszone
przez tę modlitwę będą zbawienne i doprowadzą ludzi do szczęścia w niebie. Pamiętajcie o tym
szczególnie teraz, w październiku, w miesiącu Różańca świętego. Przez wstawiennictwo Maryi,
Pośredniczki łask, wypraszajcie pokój dla świata, mądrość dla rządzących oraz wiarę i jedność dla
rodzin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


