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Ból i poruszenie

Audiencję generalną 24 sierpnia —  która odbyła się parę godzin po trzęsieniu ziemi w
środkowych Włoszech —  Papież Franciszek poświęcił modlitwie w intencji ludności, która tam
ucierpiała.  Ponad 12 tys. wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra odmówiło Różaniec,
poprowadzony przez Papieża, który przełożył na następny tydzień przewidzianą katechezę.
Powiedział:

Przygotowałem na dzisiaj katechezę — jak na wszystkie środy tego Roku Miłosierdzia — na temat
bliskości Jezusa, jednak w obliczu wiadomości o trzęsieniu ziemi w środkowych Włoszech, które
zniszczyło całe obszary, powodując śmierć i zranienie osób, nie mogę nie wyrazić wielkiego
ubolewania i łączności ze wszystkimi ludźmi znajdującymi się w miejscach, które ucierpiały od
wstrząsów, ze wszystkimi osobami, które straciły swoich bliskich, oraz z tymi, którzy wciąż
ogarnięci są lękiem i przerażeniem. Usłyszenie burmistrza Amatrice, który mówi: «Miasteczka już
nie ma», i świadomość, że wśród ofiar śmiertelnych są także dzieci, naprawdę bardzo mnie
przejmuje.

Dlatego chcę zapewnić te wszystkie osoby — w okolicach Accumoli, Amatrice, w diecezji Rieti i
Ascoli Piceno oraz w całym Lacjum, w Umbrii i Marche — o modlitwie i powiedzieć im, że mogą
być pewne czułej troski i bliskości całego Kościoła,  który w tym momencie pragnie ogarnąć was
swoją matczyną miłością,  także naszej serdeczności tu, na placu.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom i pracownikom obrony cywilnej, którzy ratują tę ludność, a
was proszę o połączenie się ze mną w modlitwie, aby Pan Jezus, którego zawsze przejmuje
ludzkie cierpienie, pocieszył te napełnione bólem serca i obdarzył je pokojem, przez
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy.

Wzruszmy się z Jezusem.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2016/8/24/udienzagenerale.html


Zatem przesuniemy na następny tydzień katechezę z tej środy. Zachęcam was do odmówienia ze
mną cząstki Różańca świętego — Tajemnic bolesnych.

Do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przechodząc przez Drzwi
Święte Miłosierdzia pamiętajcie, że Chrystus jest jedynym źródłem błogosławieństwa, z którego
wypływa zbawienie dla wszystkich ludzi, a wiara, nadzieja i miłość uzdalniają nas do przyjęcia tej
łaski. Z serca wam błogosławię.

Apel o pokój na Ukrainie

W tych ostatnich tygodniach obserwatorzy międzynarodowi wyrazili zaniepokojenie pogorszeniem
sytuacji we wschodniej Ukrainie. Dziś, kiedy ten umiłowany naród obchodzi swoje narodowe
święto, zbiegające się w tym roku z 25. rocznicą odzyskania niepodległości, zapewniam o mojej
modlitwie o pokój i ponawiam apel do wszystkich zaangażowanych stron i instytucji
międzynarodowych o wzmożenie inicjatyw na rzecz zakończenia konfliktu, uwolnienia zakładników
i zaradzenia krytycznej sytuacji humanitarnej.
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