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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, kontynuując dzisiaj temat o modlitwie, pragnę podkreślić, że jest ona
cechą wszystkich ludzi. Rodzi się w sercu każdego, przenika uczucia, intelekt i ciało. Jest
impulsem wynikającym z Bożego objawienia, rodzącym potrzebę nawiązania relacji z Tym, który
będąc Ojcem nie chce wzbudzać w człowieku żadnego lęku. Dlatego chrześcijaństwo wykluczyło
z rozumienia więzi z Bogiem wszelkie relacje „feudalne”. To nie jest „uległość”, „zniewolenie” czy
„poddaństwo”, lecz więź, którą rodzi „przymierze”, „przyjaźń”, „komunia”. Pan Jezus mówi do
uczniów: „Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi (por. J 15,15-16).
Modlitwa, to rozmowa z Bogiem Ojcem o wszystkim, co dotyczy naszego życia. On zawsze nas
kocha, nawet, jeżeli Jego miłość wobec nas prowadzi Go na Kalwarię. Możemy zadać Bogu
pytanie: czy to możliwe, że Ty Boże znasz tylko miłość? Niech poszukiwanie odpowiedzi na to
pytanie prowadzi nas do zdumienia, kontemplacji i pełni szczęścia w modlitewnych spotkaniach.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Oggi celebriamo la memoria liturgica della Madonna di Fatima.
Torniamo col pensiero alle sue apparizioni e al suo messaggio trasmesso al mondo, come anche
all’attentato a san Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l’intervento materno
della Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per intercessione del Cuore
Immacolata di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la
nostra conversione. Lunedì prossimo sarà il centesimo della nascita di San Giovanni Paolo II: io
celebrerò la Messa alle 7.00, davanti all’altare della tomba, e sarà trasmessa in mondovisione per
tutti. Ringraziamo Dio di averci dato questo Vescovo a Roma, Santo Vescovo, e chiediamo a lui
che ci aiuti: che aiuti questa Chiesa di Roma a convertirsi e ad andare avanti. Di cuore vi
benedico.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/5/13/udienzagenerale.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/5/18/messa-anniversarionascita-gpii.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/5/18/messa-anniversarionascita-gpii.html


Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie Matki
Bożej Fatimskiej. Powracamy myślą do Jej objawień i orędzia przykazanego światu, a także do
zamachu na życie świętego Jana Pawła II, który w swoim ocaleniu widział matczyną interwencję
Najświętszej Dziewicy. W naszej modlitwie, prośmy Boga, za wstawiennictwem Niepokalanego
Serca Maryi, o pokój dla świata, powstrzymanie pandemii, o ducha pokuty i o nasze nawrócenie.
W najbliższy poniedziałek przypada stulecie urodzin świętego Jana Pawła II: przy ołtarzu jego
grobu odprawię Mszę św. o godzinie 7 rano, która będzie transmitowana przez telewizję
satelitarną dla wszystkich. Dziękujemy Bogu, że dał nam tego Biskupa Rzymu, świętego Biskupa i
prosimy Go, aby nam pomagał: aby pomógł Kościołowi rzymskiemu nawrócić się i iść naprzód. Z
serca wam błogosławię.
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