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Speaker:
Drodzy bracia i siostry, dzisiejszą katechezę poświęcimy modlitwie sprawiedliwych. Księga
Rodzaju ukazuje nam, że Bóg pragnie dobra całej ludzkości, każdego z nas. W codziennym życiu
tak często jednak doświadczamy obecności zła. Przez grzech pierwszych ludzi Adama i Ewy
rozprzestrzenia się ono w świecie, rodząc zazdrość, nienawiść, destrukcję. Ilustracją tego jest
tragiczna historia Kaina i Abla, zakończona zabójstwem Abla, jak również prawo zemsty szerzące
się wśród potomków Kaina w czasach Lameka. Obrazy potopu, wieży Babel wskazują na
potrzebę nowego początku, który wypełni się w Chrystusie. Przeciwwagą zła, którego zamysłem
jest doprowadzenie człowieka do odwrócenia się od Boga i katastrofy egzystencji, była i jest
święta, pokorna i pełna nadziei modlitwa ludzi sprawiedliwych. Wśród wybranych przez Boga
potomków Adama byli to: Abel, Set, Enosz, Henoch, Noe i inni. Poprzez pokolenia aż do dzisiaj
wielu ludzi podobnie żyje w wielkiej zażyłości z Bogiem. Niech modlitwa tych sprawiedliwych
będzie także naszym udziałem.
Santo Padre:
Saluto cordialmente tutti i Polacchi collegati con noi attraverso i mass media. Stiamo vivendo i
giorni della novena di Pentecoste: imploriamo la presenza dello Spirito Santo in noi, affinchè con i
suoi doni, così necessari, ci aiuti a progredire nella vita cristiana. In questo tempo difficile,
preghiamo con le parole che San Giovanni Paolo II pronunciò a Varsavia: “Scenda il tuo Spirito e
rinnovi la faccia della terra! Di questa terra!” (2 giugno 1979). Vi benedico di cuore.
Speaker:
Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy łączą się z nami przez środki masowego przekazu.
Przeżywając nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, prośmy Boskiego

2
Pocieszyciela, ażeby był obecny w nas, by poprzez Swoje dary, jakże konieczne, pomógł nam
wzrastać w wierze chrześcijańskiej. W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy się
słowami świętego Jana Pawła II wypowiedzianymi w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i
odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” (2 czerwca 1979 r.). Z serca wam błogosławię.
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