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Speaker:

Ci, którzy śledzili ostatnie katechezy mogą pomyśleć, że rozeznawanie jest skomplikowaną
czynnością. Jednak tak naprawdę skomplikowane jest życie i jeśli nie nauczymy się go
odczytywać, to grozi nam, że je zmarnujemy. Zobaczyliśmy dotąd, że każdego dnia, czy tego
chcemy czy też nie dokonujemy aktów rozeznania, w tym co jemy, czytamy, w pracy, w relacjach.
Dziś przyjrzyjmy się niektórym pomocom, które mogą nam ułatwić rozeznawanie. Pierwszą jest
konfrontacja ze Słowem Bożym i nauką Kościoła. Pomagają nam one odczytać dynamikę naszego
serca, ucząc się rozpoznawania głosu Boga. Relacja z Pismem Świętym prowadzi do
przeżywania uczuciowej relacji z Jezusem, będącej kolejną niezbędną pomocą, której znaczenia
nie da się przecenić. Wspaniale jest myśleć o życiu z Panem jako o relacji przyjaźni, która wzrasta
z dnia na dzień. Przyjaźń z Bogiem jest zdolna do przemiany serca. Kolejną pomocą jest dar
Ducha Świętego, który nas poucza, otwiera drzwi, które wydawały się zamknięte, wskazuje drogi
życia tam, gdzie zdawało się, że jest tylko ciemność i zamęt. Celem rozeznania jest rozpoznanie
zbawienia dokonanego przez Pana w moim życiu, przypomina mi, że nigdy nie jestem sam i że
jeśli się zmagam, to dlatego, że stawka jest ważna. Z tymi pomocami, które daje nam Pan, nie
musimy się lękać.

Santo Padre:

Auguro a tutti i Polacchi un Santo Natale. Secondo la vostra tradizione, durante la vigilia lasciate a
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tavola un posto vuoto per un ospite inatteso. Quest'anno sarà occupato dalla moltitudine di rifugiati
provenienti dall'Ucraina, ai quali avete aperto le porte delle vostre case con grande generosità. Il
Figlio di Dio, nato a Betlemme, riempia di amore ognuno di voi, le vostre famiglie e coloro che
aiutate. Porti la pace a tutte le persone di buona volontà. Vi benedico di cuore!

Speaker:

Wszystkim Polakom chciałbym życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z
waszą tradycją w czasie Wigilii zostawiacie przy stole puste miejsce dla niespodziewanego
gościa. W tym roku zajmą je rzesze uchodźców z Ukrainy, przed którymi z wielką hojnością
otworzyliście drzwi swoich domów. Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia miłością
każdego z was, wasze rodziny i tych, którym pomagacie. Niech przyniesie pokój wszystkim
ludziom dobrej woli. Z serca wam błogosławię!

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


