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Dzisiejsza katecheza jest ostatnią w cyklu refleksji na temat Listu do Galatów. List ten pozwala
dostrzec w Pawle Apostole prawdziwego teologa, który kontemplował tajemnicę Chrystusa i
przekazywał ją z twórczą inteligencją. Potrafił też pełnić swoją misję duszpasterską wobec
zagubionej i zdezorientowanej wspólnoty. Moc Ducha naprawdę wniknęła w jego serce: spotkanie
z Chrystusem Zmartwychwstałym ogarnęło i przemieniło całe jego życie, a on poświęcił je
całkowicie na służbę Ewangelii. Był przekonany, że otrzymał powołanie, na które tylko on mógł
odpowiedzieć, i chciał wyjaśnić Galatom, że oni również zostali powołani do wolności, gdyż stali
się dziedzicami dawnej obietnicy, a w Chrystusie dziećmi Bożymi. Paweł podporządkował wolność
miłości i wskazał, iż wyraża się ona konsekwentnie w posłudze miłosierdzia.
Na końcu tego cyklu katechez może pojawić się w nas dwojaka postawa. Z jednej strony,
nauczanie Apostoła wywołuje w nas entuzjazm; czujemy się przynagleni, by natychmiast podążać
drogą wolności, by „postępować według Ducha”. Z drugiej strony, jesteśmy świadomi naszych
ograniczeń, ponieważ doświadczamy na co dzień jak trudno być uległym Duchowi Świętemu.
Wtedy może pojawić się znużenie powstrzymujące entuzjazm. Czujemy się zniechęceni i słabi.
Święty Augustyn, odwołując się do ewangelicznego wydarzenia burzy na jeziorze, podpowiada jak
reagować w takiej sytuacji. Mówi: „Wiara Chrystusowa w twoim sercu jest jak Chrystus w łodzi.
Obudź Chrystusa, wstrząśnij swoją wiarą! Również będąc wzburzonym możesz coś uczynić.
Wstrząśnij swoją wiarą. Chrystus się zbudzi i przemówi do ciebie... Dlatego obudź Chrystusa...
Uwierz w to, co zostało ci powiedziane, a w twoim sercu nastanie wielki pokój” (Kazania 163/B 6).
Santo Padre:

2
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Domani in Polonia ricorre la festa nazionale
dell’indipendenza. Ringraziando il Signore per il dono della libertà, ricordiamoci che – come diceva
san Giovanni Paolo II – “questa libertà deve essere gestita sulla base dell’amore di Dio, della
patria e dei fratelli” (13.11.2002). “Oggi il mondo e la Polonia hanno bisogno di uomini dal cuore
grande, che servono con umiltà e amore, che benedicono e non maledicono, che conquistano la
terra con la benedizione” (Sopot, 5.06.1999). Con l’augurio di pace e di ogni bene, affido a Dio tutti
i polacchi e vi benedico di cuore.
Speaker:
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Jutro w Polsce przypada Narodowe Święto
Niepodległości. Dziękując Bogu za dar wolności, pamiętajmy, że – jak mówił św. Jan Paweł II –
„wolność trzeba zagospodarowywać w oparciu o miłość Boga, ojczyzny i braci” (13.11.2002).
„Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują,
błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają” (Sopot, 5.06.1999 r.). Z
życzeniem pokoju i wszelkiego dobra, zawierzam Bogu wszystkich Polaków i z serca błogosławię.
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