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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj spoglądamy na Jezusa jako na nauczyciela przepowiadania, który
wygłasza pierwszą mowę w synagodze w Nazarecie. Składa się ona z pięciu zasadniczych
elementów. Pierwszym jest radość. Jezus ogłasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, [...] posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Jest ona radosną nowiną, ponieważ wiara jest wspaniałą
historią miłości, którą należy się dzielić z innymi. Drugi element to wyzwolenie. Pan Jezus mówi,
że został posłany „aby więźniom głosić wolność”. Chodzi o to, by im ulżyć, a nie nakładać
ciężarów, nieść pokój, a nie poczucie winy. Nie jest to jednak rezygnacja z ascezy i wyrzeczenia.
Trzecim aspektem jest światło. Jezus przynosi „niewidomym przejrzenie”, by odkryli prawdę, że w
Nim stali się dziećmi Boga, kochającego Ojca. Obdarowuje ich także uzdrowieniem z grzechu. To
jest czwarty wątek przepowiadania. Pan przyszedł po to, aby „uciśnionych odsyłać wolnymi”. Jego
przepowiadanie zawiera również zdumienie łaską, ponieważ to nie my dokonujemy wielkich
rzeczy, lecz łaska Pana, który dokonuje rzeczy nieprzewidywalnych poprzez ludzi. Ta radosna
nowina skierowana jest „do ubogich”. Myśląc o nich, pamiętajmy, że aby przyjąć Pana, każdy z
nas musi stać się „ubogim wewnętrznie”, to znaczy przezwyciężyć wszelkie roszczenia
samowystarczalności.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domenica scorsa abbiamo celebrato la “Domenica della
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Parola”. Come discepoli di Gesù, abbiamo il privilegio e il dovere di ascoltare e meditare la Parola
di Dio, contenuta nella Sacra Scrittura. La felicità che desideriamo nella nostra vita personale,
familiare e sociale, la troveremo aprendoci alla saggezza che viene dal Signore e che porta
all'amore, alla pace e alla fratellanza reciproca. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W minioną niedzielę obchodziliśmy „Niedzielę
Słowa Bożego”. Jako uczniowie Jezusa mamy przywilej i obowiązek słuchać i medytować słowo
Boże, zawarte w Piśmie świętym. Szczęście, którego pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i
społecznym, znajdziemy otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga, prowadzącą do miłości,
pokoju i wzajemnego braterstwa. Z serca wam błogosławię.
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