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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat Dziejów Apostolskich, przypominamy
sobie dzisiaj świadectwo świętego Piotra i Apostołów, którzy wobec polecenia Żydów, by nie
nauczali w imię Chrystusa, oświadczają, że nie mogą być posłuszni tym, którzy chcieliby
powstrzymać głoszenie Ewangelii. Oświeceni mocą Ducha Świętego stają się nieustraszonymi
świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Ich determinacja powoduje wstrząs żydowskiego
„systemu religijnego”. Wobec całego Sanhedrynu zabiera głos Gamaliel, faryzeusz cieszący się
poważaniem. Ukazuje swoim braciom, jak rozeznać sytuację. Wysuwa wniosek, że jeżeli
uczniowie Jezusa z Nazaretu uwierzyli szarlatanowi, to są skazani na zapomnienie, jeżeli jednak
głoszą orędzie pochodzące od Boga, to lepiej zrezygnować z walki. Członkowie Sanhedrynu idą
za jego opinią i rezygnują z zamiaru zabicia Apostołów. Uwolnieni z więzienia Uczniowie z tym
większym zapałem świadczą o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu. Niech wspomniane
rozeznanie i ocena sytuacji ze strony Gamaliela, będzie także naszą umiejętnością, gdy
przychodzi nam odnieść się do znaków Bożej obecności w świecie.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi qui presenti. Oggi nella liturgia della Chiesa in Polonia cade la festa
del patrono dei bambini e dei giovani, san Stanislao Kostka. Quel ragazzo da Vienna, raggiunse a
piedi Roma per farsi gesuita. Dimostrò così che è necessario sacrificarsi tanto per seguire la voce
della propria vocazione. È di esempio anche per quei giovani che, temendo la reazione dei propri
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famigliari, degli amici o degli altri, hanno paura di scegliere il cammino vocazionale al sacerdozio o
alla vita religiosa. Cari giovani, non abbiate paura di seguire la voce di Cristo! Dio benedica voi e
tutti qui presenti.

Speaker:

Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj w liturgii Kościoła w Polsce przypada święto
patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo drogę
z Wiednia do Rzymu, by zostać jezuitą. Pokazał, że koniecznie trzeba poświęcić wiele, by pójść
za głosem własnego powołania. Jest wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy przed
reakcją rodziny, przyjaciół lub innych ludzi, boją się wybrać drogę powołania kapłańskiego lub
zakonnego. Drodzy młodzi, nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa! Niech Bóg błogosławi wam i
wszystkim tu obecnym.
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