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Drodzy bracia i siostry! Pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Dzieje
Apostolskie dają nam obraz Kościoła, który odnajduje w spotkaniach modlitewnych podstawę do
działania misyjnego. Łukasz Ewangelista pisze: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w
łamaniu chleba i w modlitwach”.

Życie pierwotnego Kościoła naznaczone jest ciągłym następstwem celebracji, zgromadzeń,
modlitwy wspólnotowej i osobistej. Dzieje Apostolskie przedstawiają zatem, jak potężnym
stymulatorem ewangelizacji są spotkania modlitewne, na których uczestnicy doświadczają żywej
obecności Jezusa i są poruszeni Duchem Świętym, który sprawia, że rodzi się w nich zapał
misyjny.

To Duch Święty udziela mocy kaznodziejom, którzy wyruszają w podróże, i którzy z miłości do
Jezusa przemierzają morza, stawiają czoło niebezpieczeństwom i poddają się upokorzeniom.

Pierwsi chrześcijanie na modlitwie, ale także my, którzy przychodzimy wiele wieków później,
wszyscy żyjemy tym samym doświadczeniem, że Jezus żyje i podąża wraz z nami. Również,
każdy chrześcijanin, który poświęca czas na modlitwę, w milczeniu adoracji może odkryć prawdę,
że to żywy ogień Ducha Świętego daje światło i ciepło, oraz siłę do świadectwa i misji.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Fra qualche giorno inizia il tempo di Avvento. La gioiosa attesa
della venuta del Salvatore che si è fatto uomo, simile a noi, ricolmi i vostri cuori di speranza e di
pace. La Beata Vergine Maria, l’Immacolata, che onorerete nelle vostre chiese, celebrando le
Messe Rorate, vi accompagni nel cammino verso la Nascita del Figlio di Dio.

Vi benedico di cuore.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/11/25/udienzagenerale.html


Speaker polacco:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.

Za kilka dni rozpocznie się okres Adwentu.

Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który stał się człowiekiem podobnym do nas,
napełni Wasze serca nadzieją i pokojem.

Najświętsza Panna Maryja, Niepokalana, którą będziecie czcić w Waszych kościołach,
odprawiając Msze Święte Roratnie, niech Wam towarzyszy w drodze do Narodzenia Syna
Bożego.

Z serca Wam błogosławię.
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