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Speaker

W dzisiejszej katechezie na temat Dziejów Apostolskich Ojciec Święty przypomniał, że ci, którzy
zostali odrodzeni z wody i Ducha Świętego są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i
otwarcia się na innych, do życia bliskością, tym stylem życia wspólnego, który przekształca każdą
relację międzyosobową w doświadczenie braterstwa. Świadkiem tego procesu „bratania się”, który
Duch chce zainicjować w dziejach, jest Apostoł Piotr. Po tym, jak był świadkiem zesłania Ducha
Świętego na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy i ogłoszeniu Jego wylania na każdego, kto wzywać
będzie imienia Pana (por. Dz 2,17.21; Jl 3,1.5), Piotr przeżywa wydarzenie, które stanowi
decydujący przełom w jego życiu. Podczas modlitwy otrzymuje wizję i pouczenie: „Nie nazywaj
nieczystym tego, co Bóg oczyścił” (Dz 10,15). Następnie zostaje posłany do domu
nieobrzezanego cudzoziemca, Korneliusza, „setnika z kohorty zwanej Italską [...] pobożnego i
«bojącego się Boga»”, który dawał wiele jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga (por. Dz
10,1 -2). Przygotowany już przez Boże pouczenie Piotr zgadza się uczynić to, co „zabronione jest
Żydowi” (Dz 10, 28), to znaczy wejść do domu ludzi nieobrzezanych i jeść razem z nimi. Jego
wizyta nie ma charakteru kurtuazyjnego, ale jest niesieniem słowa zbawienia tym, którzy go
jeszcze nie usłyszeli. W tym domu pogan, Piotr głosi Chrystusa ukrzyżowanego i
zmartwychwstałego oraz przebaczenie grzechów każdemu, kto w Niego wierzy. A kiedy Piotr
mówił, Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezusa
Chrystusa (por. Dz 10,48). O tym facie dowiedziano się w Jerozolimie, gdzie bracia, zgorszeni
zachowaniem Piotra, surowo go skarcili (por. Dz 11, 1-3). Tymczasem, po spotkaniu z
Korneliuszem Piotr jest bardziej wolny od swoich ograniczeń i bardziej zjednoczony z Bogiem i z
innymi. Zrozumiał, że wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego
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powołania, aby był pośrednikiem Bożego błogosławieństwa pośród ludów pogańskich. To również
nauka dla nas, że w dziele stwórczym Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1
Tm 2, 4), ewangelizator nie może być przeszkodą, ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z
Panem.

Santo Padre

Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, oggi commemoriamo
l’elezione del cardinale Karol Wojtyla alla Sede di Pietro. Ringraziamo il Signore per ogni bene che
si è compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani attraverso le parole di Giovanni Paolo II,
le sue opere e la sua santità. Ricordiamoci che il suo appello ad aprire i cuori a Cristo è sempre
attuale. Per la sua intercessione chiedo al Signore abbondanti doni dello Spirito Santo per tutti voi,
per le vostre famiglie, le comunità e per tutta la Chiesa. Vi benedico di cuore.

Speaker

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś wspominamy wybór
kardynała Karola Wojtyły na Stolicę piotrową. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało
się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach, przez jego słowa, czyny i świętość. Pamiętajmy, że
jego wezwanie do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. Przez jego wstawiennictwo
proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla
całego Kościoła. Z serca wam błogosławię.
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