
The Holy See

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKAAUDIENCJA GENERALNABiblioteka Pałacu
Apostolskiego
Środa, 26 sierpień 2020 r.[Multimedia]

 

Speaker:

W obliczu pandemii i jej konsekwencji społecznych, wielu osobom grozi utrata nadziei. Pandemia
uwypukliła bowiem i pogłębiła problemy społeczne, zwłaszcza nierówności. W dzisiejszym
świecie, bardzo niewielu ludzi niezwykle bogatych posiada więcej, niż cała reszta ludzkości.
Nierówności społeczne i degradacja środowiska naturalnego idą w parze i mają to samo źródło:
grzech żądzy posiadania i panowania nad naszymi braćmi i siostrami, nad przyrodą i samym
Bogiem.

„Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o
nią staranie”. Rzeczywiście, ziemia istniała wcześniej niż my i została dana przez Boga „całemu
rodzajowi ludzkiemu” (KKK, 2402). I dlatego naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby jej
owoce dotarły do wszystkich, a nie tylko do niektórych. W celu zapewnienia, by to, co posiadamy,
wnosiło wartość do wspólnoty, „władza polityczna ma prawo i obowiązek - ze względu na dobro
wspólne - regulować słuszne korzystanie z prawa własności” (KKK, 2406).

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które, podobnie jak my, przeżywały trudne czasy, świadome,
że tworzą jedno serce i jedną duszę, wszystkie swoje dobra przekazywały do wspólnego użytku,
dając świadectwo wylanej na nich obfitej łaski Chrystusa (por. Dz 4, 32-35). Oby wspólnoty
chrześcijańskie dwudziestego pierwszego wieku odzyskały tę wrażliwość. Jeśli troszczymy się o
dobra, które daje nam Stwórca, jeśli dzielimy się tym, co posiadamy, tak aby nikomu nie
brakowało, to wówczas doprawdy możemy wzbudzić nadzieję na odrodzenie zdrowszego i
bardziej sprawiedliwego świata.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa in Polonia celebra la
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solennità della Madonna Nera di Czestochowa. Portando vivo nel cuore il ricordo della mia visita
in quel Santuario, quattro anni fa, in occasione delle GMG, mi unisco oggi alle migliaia e migliaia
di pellegrini che vi si radunano, insieme all’Episcopato Polacco, per affidare se stessi, le famiglie,
la nazione e tutta l’umanità alla sua materna protezione. Pregate la Madre Santissima, perché
interceda per noi tutti, e soprattutto per coloro che in diversi modi soffrono a causa della
pandemia, e porti a loro un sollievo. Per favore pregate anche per me. Dio vi benedica!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, dziś Kościół w Polsce
obchodzi uroczystość Czarnej Madonny z Częstochowy. Nosząc w sercu żywe wspomnienie
mojej wizyty w tym Sanktuarium, cztery lata temu, przy okazji Światowego Dnia Młodzieży,
jednoczę się dziś z wieloma tysiącami pielgrzymów, którzy gromadzą się tam razem z
Episkopatem Polski, aby zawierzać siebie samych, rodziny, naród i całą ludzkość Jej matczynej
opiece. Módlcie się do Najświętszej Matki, aby wstawiała się za nami wszystkimi, a zwłaszcza za
tymi, którzy na różne sposoby cierpią z powodu pandemii, i niech przyniesie im pocieszenie.
Proszę, módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi!
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