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Speaker:

Rozpoczynając to spotkanie, łączymy się z tymi, którzy tuż obok oddają hołd Papieżowi
Benedyktowi XVI. Kieruję myśli ku niemu, wielkiemu mistrzowi katechezy. Towarzyszył nam w
spotkaniu z Jezusem. Prowadził nas do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. W naszych
medytacjach kończymy dzisiaj cykl katechez o rozeznaniu. Rozważymy pomocne w nim
towarzyszenie duchowe. Ważne jest, aby dać się poznać, zwłaszcza w tych aspektach, gdzie
jesteśmy najsłabsi, najbardziej wrażliwi, boimy się osądu. Towarzyszenie duchowe pomaga
zdemaskować błędy w postrzeganiu siebie i w relacji z Panem. W Ewangelii mamy przykłady
rozmów Jezusa, dających wyjaśnienie i wyzwolenie, jak rozmowa z Samarytanką, Zacheuszem,
jawnogrzesznicą, Nikodemem, uczniami z Emaus. Kto naprawdę spotkał Jezusa, nie boi się
otworzyć przed Nim serca. I to staje się doświadczeniem zbawienia. Konfrontacja z drugą osobą
pomaga uzyskać jasność co do nas samych, wydobywając na jaw myśli, które nas niepokoją,
myśli błędne, zatruwające. Osoba, która towarzyszy, zachęca do odczytywania, co dzieje się w
sercu, gdzie przemawia Pan. Maryja Dziewica, nauczycielka rozeznania, wypowiada w Ewangelii
Jana krótkie zdanie, będące przekazem dla chrześcijan wszystkich czasów: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Trzeba robić to, co mówi Jezus. Głos Pana można rozpoznać po jego
niepowtarzalnym stylu – jest uspokajający, dodaje otuchy. „Nie bój się”, mówi anioł do Maryi; „nie
bój się” - mówi Jezus do Piotra; „wy się nie bójcie”, mówi anioł do kobiet w poranek wielkanocny.
Zaufajmy Jego słowom.
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Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, all’inizio di questo nuovo anno
affidiamoci al Signore. La sua Parola è lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. Per
l’intercessione di Maria, Madre di Dio, chiedo al Signore la grazia per una vita serena e santa,
colma di pace per voi e per i vostri cari. Vi benedico di cuore!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, na progu nowego roku zawierzmy
siebie Panu. Jego Słowo jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. Przez
wstawiennictwo Maryi, Bożej Rodzicielki, proszę Pana o łaskę spokojnego i świętego życia,
pełnego pokoju dla was i dla waszych bliskich. Z serca wam błogosławię!
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