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Speaker:

Kontynuując cykl katechez o rozeznawaniu, odwołujemy się do doświadczeń św. Ignacego Loyoli.
Kiedy przebywał na rekonwalescencji, chciał zabić nudę, czytając opowieści rycerskie. Zamiast
nich natrafił na żywoty świętych. W trakcie lektury zaczął odkrywać inny świat, który go podbijał i
zdawał się konkurować ze światem rycerskim. Fascynują go postacie świętych i odczuwa
pragnienie ich naśladowania. Zarazem jednak nie przestaje go fascynować świat rycerstwa. Myśli
więc na przemian o jednym i o drugim, a przy tym dostrzega jak różnie oddziałują na niego te
myśli. Marzenia światowe na początku są atrakcyjne, lecz potem tracą blask, pozostawiając
pustkę i niezadowolenie. Myśli o Bogu natomiast budzą początkowo opór, ale gdy zostaną
przyjęte, przynoszą nieznany dotąd pokój, który trwa przez dłuższy czas. W ten sposób Ignacy
dostrzega, że to co jest dla nas dobre rozpoznajemy nie w sposób abstrakcyjny, lecz na podstawie
życia. Dlatego zachęca do czytania żywotów świętych, ponieważ ukazują one w sposób opisowy i
zrozumiały, jak działa Bóg w życiu człowieka. Doświadczenia założyciela jezuitów pozwalają też
wyciągnąć jeszcze jeden wniosek. Bóg działa poprzez nieplanowane wydarzania, komplikacje.
Ignacy chciał czytać opowieści rycerskie, ale ich nie znalazł. Rozeznawanie pomaga nam
rozpoznać znaki, za pomocą których Pan daje się spotkać w sytuacjach nieoczekiwanych, a nawet
bolesnych, jaką dla Ignacego była kontuzja nogi.

 

Santo Padre:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2022/9/7/udienzagenerale.html


Saluto cordialmente tutti i polacchi. Nella catechesi di oggi ho parlato di Sant'Ignazio di Loyola e di
come la lettura delle vite dei santi lo abbia portato alla conversione e gli abbia insegnato il
discernimento spirituale. Per questo motivo incoraggio anche voi a scoprire la vita dei santi del
vostro popolo affinché possiate riconoscere come il Signore vi ha guidato in passato e cosa
chiede da voi oggi. Vi benedico di cuore.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W dzisiejszej katechezie wspomniałem o św. Ignacy
Loyoli i o tym jak lektura żywotów świętych doprowadziła go do nawrócenia i nauczyła duchowego
rozeznawania. Dlatego zachęcam również i was, abyście poznawali żywoty świętych waszego
narodu i w ten sposób mogli rozpoznać, jak Pan Bóg prowadził was w przeszłości i czego
oczekuje od was dzisiaj. Z serca wszystkim błogosławię.
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