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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w procesie rozeznawania ważny jest etap następujący bezpośrednio po
podjętej decyzji, aby uchwycić znaki, które ją potwierdzają lub podważają. Czas jest bowiem
podstawowym kryterium rozpoznania głosu Boga, pośród wielu innych głosów. Jednym ze znaków
wyróżniających dobrego ducha jest pokój, który trwa w czasie, przynosi harmonię, jedność w
relacjach z bliźnimi, nawet trudnymi osobami, zapał w wykonywaniu swojej pracy. W życiu
duchowym dobro jednej decyzji przynosi korzyści we wszystkich dziedzinach naszego życia.
Rozpoznajemy pewne ważne aspekty, pomagające nam odczytać czas po podjęciu decyzji, jako
ewentualne potwierdzenie jej słuszności. Pierwszym aspektem jest to, czy moja decyzja jest
wyrazem wdzięczności na miłość i szczodrość Pana, czy też rodzi się ze strachu, szantażu
emocjonalnego lub przymusu. Innym elementem jest świadomość bycia na swoim miejscu w
życiu, i częścią większego planu, do którego pragniemy wnieść swój wkład. Innym wreszcie jest
fakt, że pozostajemy wolnymi w odniesieniu do tego, co zostało postanowione. Nie dlatego, że On
chce nas pozbawić tego, co jest nam drogie, ale abyśmy to przeżywali z wolnością, bez
przywiązań. Pan stworzył nas wolnymi, do tego stopnia, że możemy nawet Jemu powiedzieć „nie”.
Jednak ofiarowanie Mu tego, co jest nam najdroższe leży w naszym najlepszym interesie, jeśli
wiemy, że z Nim możemy zbudować coś wspaniałego, coś wiecznego.

Santo Padre:
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Saluto cordialmente tutti i pellegrini polacchi. Lunedì scorso il Centro per le Relazioni Cattolico-
Ebraiche dell'Università Cattolica di Lublino ha commemorato l'anniversario dell'"Operazione
Reinhardt". Essa, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha provocato lo sterminio di quasi due
milioni di vittime, soprattutto di origine ebraica. Il ricordo di questo orribile evento susciti in tutti  noi
propositi e azioni di pace. E la storia si ripete, si ripete. Vediamo adesso cosa succede in Ucraina.
Preghiamo per la pace. Benedico di cuore voi qui presenti e i vostri connazionali.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek, Centrum Relacji Katolicko-
Żydowskich im. Abrahama Heschela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego upamiętniło rocznicę
„Akcji Reinhardt”. W czasie II wojny światowej spowodowała ona zagładę prawie dwóch milionów
osób, głównie pochodzenia żydowskiego. Niech pamięć o tym strasznym wydarzeniu rozbudzi w
nas wszystkich pragnienie i działania na rzecz pokoju. A historia powtarza się, powtarza się.
Widzimy teraz, co dzieje się na Ukrainie. Módlmy się o pokój. Z serca błogosławię was tu
obecnych i waszych rodaków.
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