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Speaker:

Zaczynamy dzisiaj nowy cykl katechez, poświęcony pasji ewangelizacyjnej, czyli gorliwości
apostolskiej. Jest to istotny temat dla posługi Kościoła i dla życia chrześcijańskiego: wspólnota
uczniów Jezusa rodzi się bowiem jako apostolska, misyjna. Może się zdarzyć, że chęć dotarcia do
innych z przesłaniem Ewangelii z czasem przygasa, słabnie zapał. Gdy jednak życie
chrześcijańskie traci z oczu perspektywę przepowiadania, zamyka się w sobie. Bez gorliwości
apostolskiej wiara usycha. Tlenem życia chrześcijańskiego jest misja: ożywia je i oczyszcza.
Odkryjmy zatem na nowo tę pasję ewangelizacyjną, zaczynając od sceny powołania celnika
Mateusza, której opis usłyszeliśmy przed audiencją. Mimo że jako celnik był uważany w
społeczności za kolaboranta i zdrajcę narodu, Jezus poszedł do niego, bo każdy człowiek jest
miłowany przez Boga. Od tego spojrzenia Jezusa zaczęło się wszystko. Mateusz poszedł za
Nauczycielem, który udał się do jego domu, gdzie powołany celnik przygotował dla Jezusa wielkie
przyjęcie. To bardzo ważny wymiar, gdyż pokazuje, że Mateusz wraca do swojego środowiska,
ale wraca tam odmieniony i z Jezusem. Jego gorliwość apostolska nie zaczyna się więc w jakimś
idealnym miejscu, ale tam, gdzie żyje i z ludźmi, których zna. Jest to przesłanie dla nas: by
świadczyć o Jezusie nie musimy czekać, aż będziemy doskonali i przejdziemy długą drogę za
Jezusem. Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tam, gdzie żyjemy. Papież Benedykt uczył
nas, że „Kościół nie uprawia prozelityzmu. On rozrasta się raczej przez przyciąganie”. Takie
właśnie świadectwo jest celem, do którego prowadzi nas Jezus.
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Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi. Nei giorni scorsi abbiamo reso grazie a Dio per la persona,
l'insegnamento e l’esempio del Papa Emerito Benedetto XVI. La sua fede vi stimoli nella crescita
spirituale, basata sulla verità del Vangelo e sull'amore fraterno, testimoniati in famiglia,
nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. W minionych dniach dziękowaliśmy Bogu za osobę, nauczanie i
przykład papieża emeryta Benedykta XVI. Niech jego wiara pobudza was do duchowego wzrostu,
opartego na prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej w rodzinie, w środowisku pracy i
w życiu społecznym. Z serca wam błogosławię.
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