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Speaker:

[Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj uczynki miłosierdzia: wątpiącym dobrze radzić i
nieumiejętnych pouczać. Są to zadania, które dotyczą płaszczyzny indywidualnej, osobistej
każdego, jak i wspólnotowej. Kościół na przestrzeni wieków angażuje się np. w dziedzinę
nauczania, ewangelizację, przywracanie godności najuboższym. Wielu świętych swoją pionierską
posługą, już od czasów św. Justyna w II wieku, poprzez zakładane szkoły, kształcenie
najuboższych, pragnąc, by mogli oni przezwyciężyć ubóstwo i dyskryminację, potrafili przywrócić
godność wielu ludziom. To przez edukację nabywamy sprawności intelektualne, zawodowe,
biegłość w różnych dyscyplinach, kształtujemy swoją świadomość. Wielu naszych braci
doświadcza jednak w sprawach wiary różnego rodzaju wątpliwości. Naszym zadaniem i zadaniem
Kościoła jest łagodzenie owego duchowego rozłamu i udręk, które im towarzyszą, a rodzą się ze
strachu i niepokoju, jako efekt ich życiowych trudności i wyborów. Dobrą radą, zaangażowaniem
wspierajmy te osoby, by potrafiły pokonywać swoje problemy i wątpliwości. Bądźmy otwarci, by
nieść duchowe wsparcie tym wszystkim, którzy go potrzebują.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Abbiamo ascoltato oggi l’impegno di consigliare i
dubbiosi e insegnare agli ignoranti. Fratelli e sorelle, per realizzare questi compiti rafforziamo la
nostra fede ascoltando la Parola di Dio, partecipando alla vita sacramentale, alla vita della Chiesa
e al servizio ai più bisognosi. Aiutiamo i dubbiosi, dimostrandoci ogni giorno, in ogni situazione
della vita, testimoni della fede e di Cristo. Di cuore vi benedico.

Speaker:

[Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Usłyszeliśmy dzisiaj polecenie, by wątpiącym
dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Bracia i siostry, by wypełnić te zadania, umacniajmy
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naszą wiarę, słuchając słowa Bożego, uczestnicząc w sakramentach, w życiu Kościoła i w
posłudze najbardziej potrzebującym. Podnośmy na duchu wątpiących, bądźmy każdego dnia, w
każdej sytuacji życia, świadkami wiary i Chrystusa. Z serca wam błogosławię.]
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