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Speaker:
Drodzy bracia i siostry, zwróćmy dzisiaj uwagę na modlitwę, którą możemy podjąć wychodząc od
tekstów Pisma świętego. Może słyszałem jakiś biblijny fragment już wiele razy, a nagle, pewnego
dnia, przemawia on do mnie inaczej i rozjaśnia przeżywaną przeze mnie sytuację. To od naszej
modlitwy, od otwartego serca z jakim podchodzimy do Pisma świętego, zależy czy stanie się ono
w nas żywym Słowem Boga. Tradycja chrześcijańska bardzo bogata w doświadczenia na temat
modlitwy z Pismem świętym przypomina nam o metodzie „Lectio divina”, która zrodziła się w
środowisku monastycznym, a obecnie jest praktykowana również w parafiach i wielu innych
wspólnotach. Polega ona na tym, by czytając uważnie fragment biblijny, zrozumieć go i rozważyć,
co on oznacza, zapytać, co on do mnie mówi. „Lectio divina” ma nas prowadzić do kontemplacji,
do takiego spotkania z Bogiem, podczas którego słowa i myśli ustępują miejsca miłości, kiedy
wystarcza milczenie i zatopienie się w Bogu. Tekst biblijny staje się wówczas zwierciadłem, ikoną
Boga i wezwaniem do modlitwy. Słowo Boże jest w nas żywe, inspiruje w nas dobre intencje, daje
nam siłę i obdarza pokojem. Nawet w trudnych sytuacjach, w chwilach kryzysu rodzi ono w sercu
ufność i moc ducha, chroni nas przed atakami Złego. Niech teksty Pisma świętego, które są
niewyczerpalnym skarbem Bożej Mądrości, staną się także dla nas źródłem modlitwy,
fundamentem budowania naszej relacji z Bogiem.
Santo Padre:
Saluto cordialmente i polacchi. Oggi celebriamo la memoria liturgica di Sant’Angela Merici,
fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola. Dalla sua spiritualità sono fiorite numerose
Congregazioni di Orsoline, presenti anche in Polonia. Ispirata dalla Parola di Dio, Sant’Angela
desiderava che le suore, dedite senza riserva a Dio e ai poveri, assumessero con coraggio il
lavoro educativo tra i bambini e i giovani. Raccomandava: “Tenete l’antica strada (…) e fate vita
nuova!”. Sul suo esempio, auspico che la lettura quotidiana della Sacra Scrittura vi aiuti a
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testimoniare con gioia la vostra fede. Vi benedico di cuore.
Speaker:
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie św. Anieli Merici,
założycielki Towarzystwa św. Urszuli. Z jej duchowości wyrosły liczne zgromadzenia sióstr
Urszulanek, obecnych także w Polsce. Św. Aniela, zainspirowana Słowem Bożym, pragnęła, aby
siostry, bezgranicznie oddane Bogu i ubogim, z odwagą podejmowały pracę wychowawczą wśród
dzieci i młodzieży. Zachęcała: „Trzymając się starych dróg (…) czyńcie życie nowe!”. Życzę, aby
za jej przykładem, codzienna lektura Pisma świętego pomagała wam świadczyć z radością o
waszej wierze. Z serca wam błogosławię.
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