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Speaker:

Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez o Błogosławieństwach w Ewangelii św. Mateusza (5.1-11).
Stanowią one „dowód tożsamości” chrześcijanina, ponieważ przedstawiają rysy oblicza samego
Jezusa, Jego styl życia. Pan Jezus rozpoczyna nimi „Kazanie na Górze”. Kieruje to przesłanie
bezpośrednio do uczniów, ale na horyzoncie są tłumy, czyli cała ludzkość. Miejsce
przepowiadania - góra - odnosi do Synaju, gdzie Bóg dał Mojżeszowi „dziesięć słów”. Tym razem
jednak nie dzieje się to pośród strasznej burzy, ale można poczuć łagodną moc Dobrej Nowiny.
Jezus zaczyna nauczać nowego prawa: aby być ubogim, łagodnym, miłosiernym... Te „nowe
przykazania”, to coś znacznie więcej niż normy. Istotnie Jezus niczego nie narzuca, ale objawia
drogę szczęścia – Jego drogę – powtarzając osiem razy słowo „błogosławiony”. Termin
„błogosławiony” – po grecku makarios – wskazuje na osobę, która znajduje się w stanie łaski,
która dokonuje postępów w łasce Boga. Błogosławieństwa „wyjaśniają charakterystyczne
działania i postawy życia chrześcijańskiego” (KKK, 1717), ukazując, jak i kiedy Bóg nawiedza nas
swoją łaską i szczęściem. Jego drogi nie są drogami bałwochwalczego posiadania, władzy,
spełnienia, odwetu, manipulacji, panowania i afirmacji, ale wręcz przeciwnie. Szczęście, które
pochodzi od Boga, jest jak pokój, o którym Chrystus mówi: „Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J
14, 27).

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, domenica, nella solennità della
Presentazione del Signore si celebra la Giornata della Vita Consacrata. Preghiamo per le religiose
e i religiosi che si dedicano a Dio e ai fratelli nel servizio quotidiano, secondo il proprio carisma,
affinché siano sempre fedeli testimoni dell’amore salvifico di Cristo. Preghiamo anche per le nuove
vocazioni alla vita consacrata. Benedico di cuore voi, le vostre famiglie e le vostre comunità. Sia
lodato Gesù Cristo!
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Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę, w uroczystość
Ofiarowania Pańskiego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Módlmy się za zakonnice i
zakonników, którzy oddają siebie Bogu i braciom w codziennej posłudze według swoich
charyzmatów, aby zawsze byli wiernymi świadkami zbawczej miłości Chrystusa. Módlmy się
również o nowe powołania do życia konsekrowanego. Z serca błogosławię wam, waszym
rodzinom i wspólnotom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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