
Modląc się razem z wami w Fatimie, w obec-
ności naszej Matki z Nieba, zastanawiałem 

się nad wyzwaniami jakie stawia nasz świat. Są one 
czasem skomplikowane, ale przecież także równie 
porywające. Czego dziś oczekuje Pan od nas chrze-
ścijan? Pragnie byśmy wyszli naprzeciw niepoko-
jom i potrzebom ludzi, abyśmy wszystkim nieśli 
Ewangelię w swej pier-
wotnej czystości oraz 
promieniującej nowości. 
Dwa wydarzenia nad 
Jeziorem Tyberiadzkim 
ukazują nam chrześci-
jańską żeglugę w historii 
ludzkości. Określają one 
współrzędne naszego 
zadania. To stanowcze wezwanie Mistrza do od-
wagi: «Wypłyń na głębię» (Łk 5,4) oraz okrzyk 
ukochanego ucznia «To jest Pan!» (J 21,7) – wy-
raz uważnej wierności, czujnej i delikatnej, pozwa-
lającej mu rozpoznać Jezusa.
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W żeglowaniu po morzach dzisiejszego świa-
ta, nie chodzi o to, by dopasowywać prze-

słanie do chwilowych trendów. Ewangelia prze-
cież zawiera w sobie moc rozjaśnienia wszystkich 
sytuacji. Chodzi tu raczej o wezwanie skierowane 
do każdego z nas, byśmy – z naszymi zdolnościa-
mi intelektualnymi, z możliwościami zawodowy-

mi lub doświadczeniem 
życiowym, jak i ograni-
czeniami i wadami – za-
stanowili się, jak lepiej 
współpracować w tym, 
by Chrystus znalazł się 
na szczycie wszelkich 
ludzkich działalności. 
Aby tego dokonać, trze-
ba dogłębnie zrozumieć 
świat dzisiejszy; zmiany 

które zachodzą, możliwości, które w nim się rysu-
ją, a także ograniczenia oraz niesprawiedliwości, 
czasami poważne, które go plamią. Jednak, przede 
wszystkim, konieczne jest nasze osobiste zjedno-
czenie z Jezusem poprzez modlitwę i sakramenty. 
Dzięki temu będziemy stale otwarci na działanie 
Ducha Świętego i z miłością będziemy mogli za-
pukać do serc innych ludzi.
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