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Chrzest	(I)

To	jest	dzeń	święta

Audiencja	Ogólna	z	dnia	8	stycznia	2014	r

Drodzy	Bracia	i	Siostry,	dzień	dobry,

Dziś	rozpoczynamy	serię	siedmiu	katechez	o	sakramentach.	W	pierwszej	z	nich
będzie	mowa	o	Chrzcie.	Szczęśliwym	zbiegiem	okoliczności	w	najbliższą	niedzielę
przypada	właśnie	święto	Chrztu	Pańskiego.

1.	 Chrzest	 jest	 sakramentem,	 na	 którym	 budowana	 jest	 nasza	 wiara	 i	 który
wszczepia	nas	jako	żywe	członki	w	Chrystusa	i	Jego	Kościół.	Wraz	z	Eucharystią	i
Bierzmowaniem	 tworzy	 tak	 zwane	 „wtajemniczenie	 chrześcijańskie”,	 stanowiące
jak	gdyby	 jedno	wielkie	wydarzenie	 sakramentalne	upodabniające	nas	do	Pana	 i
czyni	nas	żywym	znakiem	Jego	obecności	i	Jego	miłości.

Ale	może	zrodzić	się	w	nas	pytanie:	czy	chrzest	jest	naprawdę	konieczny,	by	żyć
jako	 chrześcijanie,	by	 iść	 za	Jezusem?	Czy	nie	 jest	w	 istocie	 zwykłym	obrzędem,
formalnym	 aktem	 Kościoła,	 by	 nadać	 imię	 dziecku?	 Takie	 pytanie	 może	 się
pojawić.	 Pouczające	 jest	 to,	 co	 w	 związku	 z	 tym	 pisze	 Apostoł	 Paweł:	 „Czyż	 nie
wiadomo	 wam,	 że	 my	 wszyscy,	 którzyśmy	 otrzymali	 chrzest	 zanurzający	 w
Chrystusa	 Jezusa,	 zostaliśmy	 zanurzeni	 w	 Jego	 śmierć?	 Zatem	 przez	 chrzest
zanurzający	nas	w	śmierć	zostaliśmy	razem	z	Nim	pogrzebani	po	to,	abyśmy	i	my
wkroczyli	w	nowe	życie	-	jak	Chrystus	powstał	z	martwych	dzięki	chwale	Ojca”(Rz
6,3-4).	Nie	 jest	 to	więc	 formalność!	 Jest	 to	 akt,	 który	 dogłębnie	 dotyka	 naszego
istnienia.	 Nie	 jest	 tym	 samym	 dziecko	 ochrzczone	 i	 nie	 ochrzczone,	 osoba
ochrzczona	 i	 nie	 ochrzczona.	 Poprzez	 chrzest	 jesteśmy	 zanurzeni	 w	 tym
niewyczerpanym	 źródle	 życia,	 jakim	 jest	 śmierć	 Jezusa,	 będąca	 największym
aktem	miłości	w	całej	historii.	Dzięki	 tej	miłości	możemy	żyć	nowym	życiem,	nie
we	władzy	zła,	grzechu	i	śmierci	ale	w	komunii	z	Bogiem	i	z	braćmi!

2.	Wielu	z	nas	wcale	nie	pamięta	celebracji	tego	sakramentu,	a	jest	to	oczywiste,
jeśli	zostaliśmy	ochrzczeni	wkrótce	po	urodzeniu.	Dwa	lub	trzy	razy	postawiłem	tu
na	 placu	 pytanie:	 kto	 z	 was	 zna	 datę	 swego	 chrztu?	 Podnieście	 ręce!	 Niewielu!
Ważna	 jest	 jednak	znajomość	dnia,	kiedy	zostałem	zanurzony	w	tym	Jezusowym
nurcie	 zbawienia.	 Pozwalam	 sobie	 dać	 wam	 radę,	 więcej	 -	 zadanie	 na	 dziś:	 po
powrocie	 do	 waszych	 domów	 poszukajcie	 daty	 waszego	 chrztu.	 Dzięki	 temu



będziecie	 dobrze	 wiedzieli,	 kiedy	 był	 ten	 piękny	 dzień	 waszego	 chrztu.	 Czy	 to
zrobicie?	 -	 Tak!	 Bo	 chodzi	 o	 poznanie	 szczęśliwej	 daty	 naszego	 chrztu!	 Jeśli	 nie
będziemy	 jej	 znali,	 grozi	 nam	 zatracenie	 pamięci	 tego,	 co	 Pan	 w	 nas	 uczynił,
pamięci	o	otrzymanym	przez	nas	darze.	Wtedy	ostatecznie	uważamy	go	jedynie	za
pewne	wydarzenie,	które	miało	miejsce	w	przeszłości	–	i	nie	z	powodu	naszej	woli,
ale	 woli	 naszych	 rodziców.	 Dlatego	 też	 nie	 ma	 on	 żadnego	 wpływu	 na
teraźniejszość.	Musimy	 rozbudzić	 pamięć	 naszego	 chrztu.	 Jesteśmy	wezwani,	 by
żyć	naszym	chrztem	każdego	dnia,	jako	rzeczywistością	aktualną	w	naszym	życiu.
Jeśli	 udaje	 się	 nam	 iść	 za	 Jezusem	 i	 trwać	 w	 Kościele,	 pomimo	 naszych
ograniczeń,	słabości	i	grzechów,	to	dzieje	się	to	jedynie	ze	względu	na	sakrament,
w	 którym	 staliśmy	 się	 nowymi	 stworzeniami	 i	 zostaliśmy	 przyobleczeni	 w
Chrystusa.	 To	 właśnie	 na	 mocy	 chrztu	 uwolnieni	 od	 grzechu	 pierworodnego
zostaliśmy	wszczepieni	w	relację	Jezusa	z	Bogiem	Ojcem;	niesiemy	nową	nadzieję,
bo	chrzest	daje	nam	ową	nową	nadzieję,	nadzieję	podążania	drogą	zbawienia	przez
całe	 życie,	 a	 tej	 nadziei	 nic	 i	 nikt	 nie	 może	 zgasić,	 bo	 nadzieja	 nie	 zawodzi.
Zapamiętajcie	to	dobrze:	nadzieja	w	Panu	nigdy	nie	zawodzi!	Dzięki	sakramentowi
chrztu	św.	jesteśmy	w	stanie	przebaczać	i	kochać	nawet	tych,	którzy	nas	obrażają	i
czynią	nam	zło;	udaje	się	nam	rozpoznać	w	ostatnich	i	ubogich	oblicze	Pana,	który
nas	nawiedza	 i	 staje	 się	bliskim.	Chrzest	pomaga	nam	rozpoznać	w	obliczu	osób
potrzebujących,	 cierpiących,	 także	 w	 naszym	 bliźnim	 oblicze	 Jezusa,	 dzięki	 tej
mocy	chrztu.

3.	 Jeszcze	 ostatni,	 bardzo	 ważny	 element:	 postawię	 pytanie	 -	 czy	 ktoś	 może
ochrzcić	się	sam?	Nikt	nie	może	sam	się	ochrzcić!	Możemy	o	to	poprosić,	pragnąć,
ale	 ciągle	 potrzebujemy	 kogoś,	 kto	 nam	udzieli	 tego	 sakramentu	w	 imię	 Jezusa,
ponieważ	 chrzest	 jest	 sakramentem,	 który	 jest	 udzielany	 w	 kontekście	 troski	 i
braterskiego	 dzielenia	 się.	 W	 dziejach	 zawsze	 jeden	 chrzci	 drugiego,	 powstaje
łańcuch	 łaski.	Ale	 ja	sam	nie	mogę	się	ochrzcić.	Muszę	poprosić	drugą	osobę,	by
udzieliła	 mi	 chrztu.	 Jest	 to	 akt	 braterstwa,	 akt	 usynowienia	 w	 Kościele.	 W
celebracji	sakramentu	chrztu	św.	możemy	rozpoznać	najbardziej	autentyczne	rysy
Kościoła,	 który	 jako	 matka	 nieustannie	 rodzi	 nowe	 dzieci	 w	 Chrystusie,	 w
owocności	Ducha	Świętego.

Prośmy	więc	 z	 całego	 serca	Pana,	abyśmy	mogli	 coraz	bardziej	doświadczać	w
życiu	codziennym	łaski,	jaką	otrzymaliśmy	wraz	ze	chrztem	św.	Niech	nasi	bracia
spotykając	 nas	 napotkają	 prawdziwe	 dzieci	 Boże,	 prawdziwych	 braci	 i	 siostry
Jezusa	 Chrystusa,	 prawdziwych	 członków	 Kościoła.	 Nie	 zapominajcie	 też	 o
dzisiejszym	zadaniu:	poszukanie,	zapytanie	o	datą	mego	chrztu.	Tak	jak	znam	datę
moich	urodzin,	tak	też	powinienem	znać	datę	mego	chrztu,	bo	jest	to	dzień	święta!



Dziękuję!
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Chrześt	(II)

Chrzest	czyni	członkami	Ciała	i	Ludu

Audiencja	Ogólna	z	dnia	15	stycznia	2014	r

Drodzy	Bracia	i	Siostry,	dzień	dobry,

W	 ubiegłą	 środę	 rozpoczęliśmy	 krótki	 cykl	 katechez	 o	 sakramentach,
rozpoczynając	 od	 chrztu.	 Dzisiaj	 także	 chciałbym	 się	 skupić	 na	 chrzcie,	 aby
podkreślić	 bardzo	 ważny	 owoc	 tego	 sakramentu:	 czyni	 on	 nas	 członkami	 Ciała
Chrystusa	 i	Ludu	Bożego.	 Święty	Tomasz	 z	Akwinu	mówi,	 że	 ten,	 kto	przyjmuje
chrzest	 jest	 włączony	 w	 Chrystusa,	 stając	 się	 jakby	 Jego	 członkiem	 i	 zostaje
przyłączony	 do	 wspólnoty	 wiernych,	 to	 znaczy	 do	 Ludu	 Bożego.	 (por.	 Summa
Theologiae	,	III,	q.	69	,	art.	5;	q.	70	,	art.	1).	W	szkole	Soboru	Watykańskiego	II,
mówimy	dziś,	że	chrzest	wprowadza	nas	do	Ludu	Bożego,	sprawia,	że	stajemy	się
członkami	Ludu	w	drodze,	pielgrzymującego	w	dziejach.

Rzeczywiście,	 tak	 jak	 z	 pokolenia	 na	 pokolenie	 przekazuje	 się	 życie,	 tak	 też	 z
pokolenia	na	pokolenie,	poprzez	odrodzenie	w	źródle	chrzcielnym	przekazywana
jest	 łaska,	 a	 z	 tą	 łaską	 Lud	 chrześcijański	 podąża	 w	 czasie,	 jak	 rzeka,	 która
nawadnia	ziemię	 i	upowszechnia	w	świecie	Boże	błogosławieństwo.	Odkąd	Jezus
nakazał	 to,	 co	 słyszeliśmy	w	Ewangelii,	 uczniowie	wyruszyli,	 by	 chrzcić.	Od	 tego
czasu	 aż	 po	 dziś	 dzień	 istnieje	 pewien	 łańcuch	 przekazywania	 wiary,	 z	 powodu
chrztu.	Każdy	z	nas	jest	ogniwem	tego	łańcucha,	nieustannie	krokiem	naprzód,	jak
nawadniająca	 rzeka.	 Tak	 też	 jest	 z	 naszą	 wiarą,	 którą	 powinniśmy	 przekazywać
naszym	 dzieciom,	 aby,	 kiedy	 staną	 się	 dorosłymi,	mogły	 ją	 przekazywać	 z	 kolei
swoim	dzieciom.	Takim	jest	właśnie	chrzest,	wprowadzający	nas	do	Ludu	Bożego,
który	przekazuje	wiarę.	To	bardzo	ważne:	kroczący	Lud	Boży	przekazuje	wiarę.

Na	mocy	 chrztu	 stajemy	 się	uczniami	misjonarzami,	 powołanymi	do	niesienia
Ewangelii	 w	 świat	 (por.	 adhort.	 apost	 Evangelii	 gaudium,	 120).	 „Każdy
ochrzczony,	 niezależnie	 od	 swojej	 funkcji	 w	 Kościele	 i	 stopnia	 wykształcenia	 w
wierze,	 jest	 aktywnym	 podmiotem	 ewangelizacji…	 nowa	 ewangelizacja	 powinna
pociągać	 za	 sobą	 nowy	 protagonizm	 Ludu	 Bożego,	 każdego	 z	 ochrzczonych”
(tamże).	 Lud	 Boży	 jest	 ludem	 uczniów,	 bo	 otrzymuje	 wiarę	 i	 misjonarzy,	 bo
przekazuje	 wiarę.	 To	 w	 nas	 czyni	 chrzest,	 sprawia,	 że	 otrzymujemy	 wiarę	 i
przekazujemy	 wiarą.	 Wszyscy	 w	 Kościele	 jesteśmy	 uczniami,	 i	 jesteśmy	 nimi



zawsze,	 przez	 całe	 życie.	 Wszyscy	 jesteśmy	 też	 misjonarzami,	 każdy	 w	 miejscu,
które	 wyznaczył	 mu	 Pan.	 Wszyscy,	 nawet	 najmniejszy	 z	 nas	 jest	 zarazem
misjonarzem.	Ten,	który	wydaje	się	największym,	 jest	uczniem.	Może	ktoś	z	was
powiedziałby,	 “Ojcze,	 ale	 przecież	 biskupi	 nie	 są	 uczniami!,	 Wiedzą	 wszystko,
papież	wie	wszystko!”.	Nie,	także	biskup	i	papież	powinni	być	uczniami!	Bo	gdyby
nie	 byli	 uczniami,	 to	 nie	 mogliby	 czynić	 dobra,	 nie	 mogliby	 być	 misjonarzami,
przekazywać	wiary.	Czy	to	zrozumieliście?	To	ważne	wszyscy	jesteśmy	uczniami	i
misjonarzami!

Istnieje	 nierozerwalny	 związek	 między	 wymiarem	 mistycznym	 a	 wymiarem
misyjnym	 powołania	 chrześcijańskiego,	 obydwoma	 zakorzenionymi	 we	 chrzcie.
„Otrzymując	 wiarę	 i	 chrzest	 my,	 chrześcijanie	 przyjmujemy	 działanie	 Ducha
Świętego,	 który	 prowadzi	 do	 wyznania	 Jezusa	 Chrystusa	 jako	 Syna	 Bożego	 i
nazywania	 Boga	 «Abba,	 Ojcze».	 Wszyscy	 ochrzczeni	 i	 ochrzczone	 …	 jesteśmy
wezwani,	 by	 żyć	 i	 przekazywać	 jedność	 z	 Trójcą	 Świętą,	 ponieważ	 ewangelizacja
jest	 zaproszeniem	 do	 udziału	 w	 komunii	 trynitarnej”	 (Dokument	 końcowy	 z
Aparecidy,	n.	157).

Nikt	nie	 zbawia	 się	 sam	 -	 to	ważne.	 Jesteśmy	wspólnotą	wierzących,	 jesteśmy
Ludem	 Bożym	 i	 w	 tej	 wspólnocie	 doświadczamy	 piękna	 dzielenia	 się
doświadczeniem	miłości,	 która	 nas	wszystkich	 uprzedza,	 ale	 która	 równocześnie
domaga	 się	 od	 nas	 bycia	 „kanałami”	 łaski	 jedni	 dla	 drugich,	 pomimo	 naszych
ograniczeń	 i	 naszych	 grzechów.	 Wymiar	 wspólnotowy	 jest	 nie	 tylko	 jakąś
„otoczką”,	 „dodatkiem”,	 ale	 jest	 integralną	 częścią	 życia	 chrześcijańskiego,
świadectwa	 i	 ewangelizacji.	Wiara	chrześcijańska	 rodzi	 się	 i	 żyje	w	Kościele,	 a	w
chrzcie	rodziny	i	parafie	świętują	włączenie	nowego	członka	w	Chrystusa	i	w	Jego
Ciało,	którym	jest	Kościół	(por.	tamże	n.	175b),	do	Ludu	Bożego.

Przykładem	 znaczenia	 chrztu	 dla	 Ludu	 Bożego	 jest	 historii	 wspólnoty
chrześcijańskiej	 w	 Japonii.	 Doznała	 ona	 okrutnego	 prześladowania	 na	 początku
XVII	wieku.	Było	w	niej	wielu	męczenników,	duchowni	zostali	wygnani,	a	tysiące
ludzi	 zabitych.	 Nie	 pozostał	 w	 Japonii	 żaden	 kapłan	 -	 wszystkich	 wydalono.
Wówczas	 wspólnota	 schroniła	 się	 w	 podziemiu,	 zachowując	 wiarę	 i	modlitwę	w
ukryciu.	A	kiedy	rodziło	się	dziecko	tatuś	lub	mamusia	chrzciło	je,	bo	każdy	z	nas
może	chrzcić.	Kiedy	dwa	i	pół	wieku	później,	po	250	latach,	misjonarze	powrócili
do	 Japonii,	 tysiące	 chrześcijan	wychodziły	 z	 ukrycia	 i	Kościół	mógł	 się	 rozwijać.
Przeżyli	dzięki	łasce	chrztu!	To	wspaniałe!	Lud	Boży	przekazuje	wiarę,	chrzci	swoje
dzieci	 podąża	 naprzód.	 I	 zachowali,	 pomimo	 ukrycia,	 silny	 duch	 wspólnotowy,
ponieważ	chrzest	uczynił	ich	jednym	ciałem	w	Chrystusie:	byli	izolowani	i	ukryci,
ale	zawsze	byli	członkami	Ludu	Bożego,	Kościoła.	Wiele	możemy	się	z	tej	historii



nauczyć!	Dziękuję
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Bierzmowania	

Bez	bierzmowania	-	pół	drogi

Audiencja	Ogólna	z	dnia	29	stycznia	2014	r

Drodzy	Bracia	i	Siostry,	dzień	dobry,

W	tej	trzeciej	katechezie	o	sakramentach	zastanowimy	się	nad	bierzmowaniem,
które	należy	pojmować	wraz	z	chrztem,	z	którym	jest	nierozerwalnie	związany.	Te
dwa	 sakramenty,	 wraz	 z	 Eucharystią,	 tworzą	 wyjątkowe	 wydarzenie	 zbawcze
nazywane	„wtajemniczeniem	chrześcijańskim”	-	w	którym	jesteśmy	wszczepieni	w
Jezusa	 Chrystusa,	 który	 umarł	 i	 zmartwychwstał	 i	 stajemy	 się	 nowymi
stworzeniami	 i	 członkami	 Kościoła.	 Właśnie	 dlatego	 początkowo	 te	 trzy
sakramenty	 były	 sprawowane	 w	 jednym	 wydarzeniu,	 na	 zakończenie	 procesu
katechumenalnego,	 zazwyczaj	 podczas	 Wigilii	 Paschalnej.	 W	 ten	 sposób
przypieczętowywano	proces	kształtowania	 i	stopniowego	włączania	do	wspólnoty
chrześcijańskiej,	który	mógł	trwać	nawet	kilka	lat.	Czyniono	krok	za	krokiem,	aby
dotrzeć	do	chrztu,	następnie	bierzmowania	i	Eucharystii.

Powszechnie	 mówi	 się	 o	 sakramencie	 „Krzyżma”,	 słowo,	 które	 oznacza
„namaszczenie”.	 I	 rzeczywiście,	 przez	 olej	 nazywany	 „krzyżmem	 świętym”
zostajemy	upodobnieni,	w	mocy	Ducha	Świętego	do	Jezusa	Chrystusa,	który	 jest
jedynym	 prawdziwym	 „namaszczonym”,	 „Mesjaszem”,	 „Świętym	 Boga”.	 W
Ewangelii	 czytanej	 na	 początku	 obecnej	 audiencji	 (Łk	 4,16-21)	 słyszeliśmy	 jak
Jezus	 czyta	 proroctwo	 Izajasza	 i	 odnosi	 je	 do	 siebie:	 Ja	 jestem	 posłany,
namaszczony	na	tę	misję.

Określenie	 „konfirmacja”	 -	 umocnienie	 przypomina	 nam,	 że	 sakrament	 ten
przynosi	wzrost	 łaski	 chrzcielnej:	 ściślej	 jednoczy	nas	 z	Chrystusem;	udoskonala
naszą	więź	z	Kościołem;	udziela	nam	specjalnej	mocy	Ducha	Świętego	do	szerzenia
i	 obrony	 wiary,	 do	 wyznawania	 imienia	 Chrystusa	 oraz	 do	 tego,	 by	 nigdy	 nie
wstydzić	 się	 Krzyża	 (por.	 Katechizm	 Kościoła	 Katolickiego,	 n.	 1303).	 Dlatego
trzeba	się	zatroszczyć	aby	nasze	dzieci,	nasza	młodzież	otrzymała	ten	sakrament.
Oczywiście	wszyscy	troszczymy	się,	żeby	zostali	ochrzczeni,	i	to	dobrze.	Ale	może
nie	troszczymy	się	tak	samo	o	to,	by	otrzymali	bierzmowanie.	Wówczas	pozostają
w	 pół	 drogi	 i	 nie	 otrzymują	 Ducha	 Świętego,	 który	 jest	 tak	 ważny	 w	 życiu
chrześcijańskim,	 bo	 daje	 nam	 moc,	 byśmy	 szli	 naprzód.	 Pomyślmy	 trochę:	 czy



rzeczywiście	troszczymy	się,	aby	nasze	dzieci	i	młodzież	otrzymała	bierzmowanie?
To	naprawdę	ważne!

Oczywiście	 ważne	 jest	 zapewnienie	 kandydatom	 do	 bierzmowania	 dobrego
przygotowania,	 które	 powinno	 zmierzać,	 by	 ich	 doprowadzić	 do	 osobistego
przylgnięcia	 do	wiary	 w	 Chrystusa	 i	 obudzić	 w	 nich	 poczucie	 przynależności	 do
Kościoła.

Bierzmowanie,	 tak	 jak	 każdy	 sakrament,	 nie	 jest	 dziełem	 ludzi,	 ale	 dziełem
Boga,	który	troszczy	się	o	nasze	życie,	aby	nas	kształtować	na	obraz	Jego	Syna,	aby
nas	 uczynić	 zdolnymi	 do	miłowania,	 tak,	 jak	On.	 Bóg	 czyni	 to	wylewając	 swego
Ducha	Świętego,	którego	działanie	przenika	całą	osobę	i	całe	życie,	co	ukazuje	się
w	 siedmiu	 darach,	 na	 które	 zawsze	 wskazywała	 tradycja,	 w	 świetle	 Pisma
Świętego.	 Nie	 mam	 zamiaru	 was	 dzisiaj	 pytać,	 czy	 pamiętacie	 jakie	 to	 są	 dary.
Może	wszyscy	by	to	powiedzieli,	ale	nie	jest	to	konieczne.	Ja	to	powiem	w	waszym
imieniu.	Są	to	dary:	mądrości,	rozumu,	rady,	męstwa,	umiejętności,	pobożności	i
bojaźni	 Bożej.	 Te	 dary	 otrzymujemy	 od	Ducha	 Świętego	właśnie	w	 sakramencie
bierzmowania.	 Zamierzam	 im	 poświęcić	 katechezy,	 które	 nastąpią	 po	 tych
obecnych,	o	sakramentach.

Kiedy	przyjmujemy	w	naszym	sercu	Ducha	Świętego	i	pozwalamy	mu	działać,	to
sam	Chrystus	staje	się	obecny	w	nas	i	przybiera	realne	kształty	w	naszym	życiu.	To
On,	 sam	 Chrystus	 będzie	 się	 poprzez	 nas	 modlił,	 przebaczał,	 wlewał	 nadzieję	 i
pocieszenie,	 aby	 służyć	 naszym	 braciom,	 stać	 się	 bliskim	 dla	 potrzebujących	 i
ostatnich,	 aby	 tworzyć	 komunię,	 rozsiewać	 pokój.	 Pomyślcie	 jakie	 to	 ważne,	 że
przez	Ducha	Świętego	przychodzi	sam	Chrystus,	aby	wszystko	to	czynić	pośród	nas
i	dla	nas.	Dlatego	tak	ważne	jest	to,	aby	dzieci	i	młodzież	otrzymali	ten	sakrament.

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 pamiętajmy,	 że	 wszyscy	 otrzymaliśmy	 bierzmowanie!
Pamiętajmy	o	tym	przede	wszystkim,	aby	dziękować	Panu	za	ten	dar,	a	także,	by
Go	prosić,	 żeby	nam	pomógł	 żyć	 jako	prawdziwi	 chrześcijanie,	 zawsze	 kroczyć	 z
radością	Ducha	Świętego,	który	został	nam	dany.

	

powrót	do	Spisu	treści



Eucharystía	(I)

Eucharystia	to	obecny	Chrystus

Audiencja	ogólna	·	5	lutego	2014

Drodzy	Bracia	i	Siostry,	dzień	dobry,

Chociaż	życzę	wam	dobrego	dnia,	to	niestety	pogoda	jest	dzisiaj	raczej	okropna.
Dziś	będą	mówił	o	Eucharystii.

Eucharystia	 wraz	 z	 chrztem	 i	 bierzmowaniem	 znajduje	 się	 w	 centrum
„wtajemniczenia	 chrześcijańskiego”	 i	 stanowi	 źródło	 życia	 Kościoła.	 Z	 tego
sakramentu	miłości	wypływa	w	istocie	wszelka	autentyczna	droga	wiary,	komunii	i
świadectwa.

To,	 co	 widzimy,	 kiedy	 gromadzimy	 się	 na	 sprawowanie	 Eucharystii	 pozwala
nam	już	przeczuć,	co	będziemy	przeżywać.	W	centrum	przestrzeni	przeznaczonej
na	 celebrację	 znajduje	 się	 ołtarz,	 który	 jest	 stołem	 nakrytym	 obrusem,	 a	 to	 nas
składnia	do	myślenia	 o	 uczcie.	Na	 stole	 znajduje	 się	 krzyż,	 by	wskazywać,	 że	na
tym	 ołtarzu	 sprawowana	 jest	 ofiara	 Chrystusa:	 On	 jest	 pokarmem	 duchowym,
który	 tam	 się	 przyjmuje,	 pod	 postacią	 chleba	 i	 wina.	 Obok	 ołtarza	 znajduje	 się
ambona,	 to	 znaczy	miejsce,	 z	 którego	 głosi	 się	 Słowo	Boże:	wskazuje	 to,	 iż	 tutaj
gromadzimy	 się,	 by	 słuchać	 Pana,	 który	 przemawia	 przez	 Pismo	 Święte,	 a	 więc
otrzymywanym	przez	nas	pokarmem	jest	także	Jego	Słowo.

Słowo	 i	Chleb	we	Mszy	św.	się	 jednością,	 tak	 jak	podczas	Ostatniej	Wieczerzy,
kiedy	wszystkie	słowa	Jezusa,	wszystkie	znaki,	jakie	uczynił	kondensują	się	w	akcie
łamania	 chleba	 i	 ofiarowania	 kielicha,	 antycypując	 ofiarę	 krzyża,	 w	 owych
słowach:	 „Bierzcie	 i	 jedzcie,	 to	 jest	 Ciało	 moje	 …	 Bierzcie	 i	 pijcie,	 to	 jest	 krew
moja”.

Gest	 Jezusa	 dokonany	 podczas	 Ostatniej	 Wieczerzy	 jest	 najwyższym
dziękczynieniem	 Ojcu	 za	 Jego	 miłość,	 za	 Jego	 miłosierdzie.	 „Dziękczynienie”
nazywa	 się	 po	 grecku	 „eucharystia”	 -	 najwznioślejsze	 dziękczynienie	Ojcu,	 który
tak	 bardzo	 nas	 umiłował,	 że	 z	 miłości	 dał	 nam	 swojego	 Syna.	 Dlatego	 termin
eucharystia	 podsumowuje	 cały	 ten	 gest,	 który	 jest	 zarówno	 gestem	 Boga	 i
człowieka,	gestem	Jezusa	Chrystusa,	prawdziwego	Boga	i	prawdziwego	człowieka.

Tak	więc	celebracja	eucharystyczna	 jest	 czymś	znacznie	więcej	niż	 tylko	ucztą:



jest	 pamiątką	 Paschy	 Jezusa,	 centralnej	 tajemnicy	 zbawienia.	 „Pamiątka”	 nie
oznacza	 jedynie	 jakiegoś	 wspomnienia,	 ale	 pragnie	 powiedzieć,	 że	 za	 każdym
razem,	 kiedy	 sprawujemy	 ten	 sakrament,	 uczestniczymy	 w	 tajemnicy	 męki,
śmierci	 i	 zmartwychwstania	Chrystusa.	Eucharystia	stanowi	szczyt	Bożego	dzieła
zbawienia:	Pan	Jezus	stając	się	chlebem	łamanym	dla	nas,	w	istocie	obdarza	nas
całą	 swoją	 łaską	 i	 miłosierdziem,	 aby	 odnowić	 nasze	 serca,	 nasze	 życie	 i	 nasz
sposób	 relacji	 z	 Nim	 i	 z	 braćmi.	 Z	 tego	 względu	 zwykle,	 gdy	 przyjmujemy	 ten
sakrament	 mówimy,	 że	 „przyjmujemy	 Komunię	 Świętą”,	 „przystępujemy	 do
Komunii”:	 to	 znaczy,	 że	 w	 mocy	 Ducha	 Świętego	 uczestnictwo	 w	 stole
eucharystycznym	 upodabnia	 nas	 w	 sposób	 wyjątkowy	 i	 głęboki	 do	 Chrystusa,
dając	nam	 już	 teraz	przedsmak	pełnej	komunii	 z	Ojcem,	która	będzie	 cechowała
ucztę	niebieską,	gdzie	wraz	ze	wszystkimi	świętymi	będziemy	mieć	niewyobrażalną
radość	kontemplowania	Boga	twarzą	w	twarz.

Drodzy	przyjaciele,	nigdy	nie	będziemy	w	stanie	dostatecznie	podziękować	Bogu
za	dar	jaki	nam	dał	w	Eucharystii!	Jest	to	bardzo	wielki	dar.	Dlatego	tak	ważne	jest
uczestniczenie	w	 niedzielnej	Mszy	 św.,	 nie	 tylko,	 żeby	 się	modlić,	 ale	 także,	 aby
otrzymać	 Komunię,	 ten	 chleb,	 który	 jest	 Ciałem	 Jezusa	 Chrystusa,	 które	 nas
zbawia,	 przebacza,	 jednoczy	 z	 Ojcem.	 Piękne	 jest	 uczestniczenie	 w	 niedzielnej
Mszy	 św.	 Co	 niedziela	 chodzimy	 na	 Eucharystię,	 bo	 jest	 to	 dzień
Zmartwychwstania	 Pana.	 Właśnie	 dlatego	 niedziela	 jest	 dla	 nas	 tak	 ważna.
Uczestnicząc	 w	 Eucharystii	 odczuwamy	 przynależność	 do	 Kościoła,	 do	 Ludu
Bożego,	do	Ciała	Pańskiego,	do	Jezusa	Chrystusa.	 I	nigdy	nie	pojmiemy	w	pełni
jego	 wartości	 i	 bogactwa.	 Prośmy	 Go	 więc,	 aby	 ten	 sakrament	 mógł	 nadal
utrzymywać	 w	 Kościele	 żywą	 Jego	 obecność	 i	 kształtować	 nasze	 wspólnoty	 w
miłości	 i	 jedności,	według	serca	Ojca.	Czyni	się	to	przez	całe	życie,	ale	zaczyna	w
dzień	 Pierwszej	 Komunii	 św.	 Ważne,	 aby	 dzieci	 dobrze	 przygotowały	 się	 do
Pierwszej	 Komunii	 i	 aby	 nie	 było	 takich,	 które	 by	 jej	 nie	 otrzymały,	 bo	 jest	 to
pierwszy	 intensywny	 krok	 przynależności	 do	 Jezusa	 Chrystusa	 po	 chrzcie	 św.	 i
bierzmowaniu.	Dziękuję.

	

powrót	do	Spisu	treści



Eucharystía	(II)

Eucharystia	wprowadzana	w	życie

Audiencja	ogólna	·	12	lutego	2014

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	poprzedniej	katechezie	wyjaśniłem,	że	Eucharystia	wprowadza	nas	w	realną
komunię	 z	 Jezusem	 i	 Jego	 tajemnicą.	 Teraz	 możemy	 zadać	 sobie	 kilka	 pytań
dotyczących	 relacji	 między	 sprawowaną	 Eucharystią	 a	 naszym	 życiem	 jako
Kościoła	 i	 jako	poszczególnych	chrześcijan.	Pytamy:	 jak	żyjemy	Eucharystią?	Jak
przeżywamy	 niedzielą	 Mszę	 św.?	 Czy	 jest	 to	 jedynie	 chwila	 święta,	 ustalona
tradycja,	okazja	do	spotkania,	lub	żeby	poczuć	się	w	porządku,	czy	też	jest	czymś
więcej?

Istnieją	bardzo	konkretne	sygnały,	by	zrozumieć	jak	tą	rzeczywistością	żyjemy,
znaki	 czy	 dobrze	 żyjemy	 Eucharystią,	 czy	 też	 nie	 aż	 tak	 dobrze.	 Pierwszą
wskazówką	 jest	 sposób,	 w	 jaki	 patrzymy	 i	 traktujemy	 innych.	 W	 Eucharystii
Chrystus	nieustannie	ponawia	dar	z	 siebie,	uczyniony	na	krzyżu.	Całe	Jego	życie
jest	 aktem	 całkowitego	 udzielania	 siebie	 ze	 względu	 na	 miłość	 i	 stąd	 lubił	 On
przebywać	 z	 uczniami	 i	 ludźmi,	 których	 mógł	 poznać.	 Oznaczało	 to	 dla	 Niego
dzielenie	 ich	pragnień,	 problemów,	 tego,	 co	poruszało	 ich	dusze	 i	 ich	 życie.	My,
gdy	 uczestniczymy	 obecnie	we	Mszy	 Świętej	 spotykamy	 się	 z	 ludźmi	wszelkiego
rodzaju:	 młodymi,	 starszymi,	 dziećmi,	 ubogimi	 i	 zamożnymi,	 pochodzącymi	 z
danego	miejsca	 i	 obcymi,	którym	 towarzyszą	 członkowie	 rodziny	 i	 samotnymi	…
Ale	 czy	 sprawowana	 Eucharystia	 sprawia,	 że	 czuję,	 iż	 oni	 wszyscy	 są	 naprawdę
braćmi	i	siostrami?	Czy	rozwija	we	mnie	zdolność	radowania	się	z	tymi,	którzy	się
weselą	i	płakania	z	tymi,	którzy	płaczą?	Czy	pobudza	mnie,	by	wyjść	do	ubogich	i
chorych,	 zepchniętych	 na	 margines?	 Czy	 pomaga	 mi	 rozpoznać	 w	 nich	 oblicze
Jezusa?	 Wszyscy	 chodzimy	 na	 Mszę	 św.,	 bo	 kochamy	 Jezusa	 i	 chcemy	 w
Eucharystii	mieć	udział	w	Jego	Męce	 i	Zmartwychwstaniu.	Ale	czy	kochamy,	 tak
jak	 tego	pragnie	Jezus	braci	 i	 siostry	najbardziej	potrzebujących?	Na	przykład	w
Rzymie	w	tych	minionych	dniach	byliśmy	świadkami	wielu	klęsk	społecznych,	czy
to	z	powodu	deszczu,	który	wyrządził	sporo	szkód	w	całych	dzielnicach,	czy	też	z
powodu	braku	pracy	-	ów	kryzys	społeczny	obejmujący	cały	świat.	Niech	każdy	z
nas	 postawi	 sobie	 pytanie:	 jak	 ja,	 chodzący	 co	 niedziela	 na	 Mszę	 św.	 żyję	 tym



wyzwaniem?	 Czy	 troszczę	 się,	 by	 pomóc,	 być	 blisko,	 modlić	 się	 za	 nich,	 ludzi
przeżywających	 ten	 problem,	 czy	 też	 jestem	 trochę	 obojętny?	 Albo	 też	 może
zajmuję	się	plotkami:	jak	ten	czy	tamta	jest	ubrany?	Czasami	tak	się	robi	po	Mszy
św.	 -	 prawda?	 A	 to	 nie	 powinno	mieć	miejsca.	Musimy	 się	 troszczyć	 o	 naszych
braci	i	siostry	potrzebujących	pomocy:	chorych,	czy	przeżywających	jakiś	problem.
Pomyślmy	 o	 tych	 naszych	 braciach	 i	 siostrach,	 którzy	 dziś	 tutaj	w	Rzymie	mają
problemy	 spowodowane	 ulewnymi	 deszczami	 czy	 też	 problemy	 społeczne,	 brak
pracy.	 Prośmy	 też	 tego	 Jezusa,	 którego	 przyjmujemy	 w	 Eucharystii,	 aby	 nam
pomógł	w	niesieniu	im	pomocy.

Drugą	 bardzo	 ważną	 wskazówką	 jest	 łaska	 poczucia,	 że	 nam	 przebaczono	 i
gotowości,	 by	 przebaczyć	 innym.	 Czasem	 ktoś	 pyta:	 „Dlaczego	 trzeba	 iść	 do
kościoła,	skoro	ci,	którzy	regularnie	uczestniczą	we	Mszy	Świętej	są	grzesznikami,
tak	 jak	 inni?”.	 Ile	 razy	 to	 słyszeliśmy?	 Rzeczywiście	 ten,	 kto	 uczestniczy	 w
Eucharystii	nie	czyni	tego,	bo	czuje	się,	lub	chce	się	zdawać	lepszym	od	innych,	ale
właśnie	 ponieważ	 uznaje	 siebie	 zawsze	 za	 potrzebującego	 przyjęcia	 i	 odrodzenia
przez	Boże	miłosierdzie,	które	stało	się	ciałem	w	Jezusie	Chrystusie.	Jeśli	każdy	z
nas	 nie	 czuje	 potrzeby	 łaski	 Bożego	miłosierdzia,	 nie	 czuje	 się	 grzesznikiem,	 to
lepiej,	 żeby	nie	 chodził	 na	Mszę	 św.!	Bo	my	 idziemy	na	Mszę	 św.	 gdyż	 jesteśmy
grzesznikami	 i	 chcemy	 otrzymać	 Jezusowe	 przebaczenie,	 mieć	 udział	 w	 Jego
odkupienie,	w	Jego	przebaczeniu.	Owo	 „spowiadam	się”,	 jakie	wypowiadamy	na
początku	 nie	 jest	 „pro	 forma”,	 ale	 jest	 prawdziwym	 aktem	 pokuty!	 jestem
grzesznikiem	 spowiadam	 się	 -	 tak	 rozpoczyna	 się	Msza	 św.!	 Nigdy	 nie	możemy
zapominać,	 że	 Ostatnia	 Wieczerza	 Jezusa	 odbywała	 się	 „tej	 nocy,	 kiedy	 został
wydany”	 (1	 Kor	 11,	 23).	 W	 tym	 ofiarowanym	 przez	 nas	 chlebie	 i	 winie,	 wokół
których	 się	 gromadzimy,	 za	 każdym	 razem	 jest	 ponawiany	 dar	 ciała	 i	 krwi
Chrystusa	na	odpuszczenie	naszych	grzechów.	Musimy	iść	na	Mszę	św.	w	pokorze,
jako	grzesznicy.	A	Pan	nas	jedna.

Ostatnią	cenną	wskazówkę	daje	nam	relacja	między	celebracją	eucharystyczną	a
życiem	 naszych	 wspólnot	 chrześcijańskich.	 Trzeba	 zawsze	 pamiętać,	 że
Eucharystia	nie	jest	czymś,	co	my	czynimy,	nie	jest	naszym	upamiętnieniem	tego,
co	Jezus	powiedział	 i	uczynił.	Nie,	 jest	wręcz	działaniem	Chrystusa!	To	Chrystus
jej	dokonuje,	to	On	jest	obecny	na	ołtarzu,	Chrystus,	który	jest	Panem.	Jest	darem
Chrystusa,	 który	 uobecnia	 się	 i	 gromadzi	 nas	 wokół	 siebie,	 aby	 nas	 nakarmić
Swoim	 Słowem	 i	 Swoim	 własnym	 życiem.	 Oznacza	 to,	 że	 stąd,	 z	 Eucharystii
wypływają	i	zawsze	w	niej	nabierają	kształtu	misja	i	tożsamość	Kościoła.	Tak	więc
musimy	 zwrócić	 uwagę:	 jakaś	 celebracja	 możne	 zdawać	 się	 nienaganna	 z
zewnętrznego	 punktu	 widzenia,	 ale	 jeśli	 nie	 prowadzi	 nas	 ona	 na	 spotkanie	 z



Jezusem,	 może	 nie	 przynosić	 naszemu	 sercu	 i	 życiu	 jakiegokolwiek	 pokarmu.
Natomiast	przez	Eucharystię	Chrystus	pragnie	wejść	w	nasze	życie	i	przeniknąć	je
Swoją	 łaską,	 tak	 aby	w	 każdej	wspólnocie	 chrześcijańskiej	 była	 spójność	między
liturgią	a	życiem.

Serce	 napełnia	 się	 ufnością	 i	 nadzieją,	 gdy	 pomyślimy	 o	 słowach	 Jezusa,
zapisanych	w	Ewangelii	św.	Jana:	„Kto	spożywa	moje	Ciało	i	pije	moją	Krew,	ma
życie	 wieczne,	 a	 Ja	 go	 wskrzeszę	 w	 dniu	 ostatecznym”	 (6,54).	 Przeżywajmy
Eucharystię	 w	 duchu	 wiary	 i	 modlitwy,	 przebaczenia,	 pokuty,	 radości
wspólnotowej,	 troski	 o	 potrzebujących,	 i	 potrzeb	 wielu	 braci	 i	 sióstr	 będąc
pewnymi,	że	Pan	dokona	tego,	co	obiecał	-	życie	wieczne.	Niech	się	tak	stanie.

	

powrót	do	Spisu	treści



S.	Pokuty

Franciszek	o	spowiedzi

Audiencja	ogólna	·	19	lutego	2014

Drodzy	Bracia	i	Siostry,	dzień	dobry!

Przez	 sakramenty	 wtajemniczenia	 chrześcijańskiego,	 chrzest,	 Eucharystię	 i
bierzmowanie	 człowiek	 otrzymuje	 nowe	 życie	 w	 Chrystusie.	 Ale,	 wszyscy	 o	 tym
wiemy	 życie	 to	 nosimy	 „w	naczyniach	 glinianych”	 (2	Kor	 4,7),	 nadal	 podlegamy
pokusie,	 cierpieniu	 i	 śmierci	 i	 z	 powodu	 grzechu	 możemy	 nawet	 utracić	 nowe
życie.	 Dlatego	 Pan	 Jezus	 chciał,	 aby	 Kościół	 kontynuował	 swoje	 zbawcze	 dzieło
także	 wobec	 swoich	 członków,	 zwłaszcza	 poprzez	 sakrament	 pojednania	 oraz
namaszczenia	 chorych,	 które	 można	 połączyć	 pod	 nazwą	 „sakramentów
uzdrowienia”.	Sakrament	pojednania	 jest	“sakramentem	uzdrowienia”.	Kiedy	 idę
do	 spowiedzi,	 to	pragnę	 się	uleczyć,	uleczyć	moją	duszę,	 serce,	 z	powodu	czegoś
niedobrego,	czego	się	dopuściłem.	Biblijny	obraz,	który	wyraża	to	najlepiej	w	ich
głębokim	powiązaniu,	to	wydarzenie	przebaczenia	i	uzdrowienia	paralityka,	gdzie
Pan	Jezus	objawia	się	równocześnie	jako	lekarz	dusz	i	ciał	(por.	Mk	2,1-12;	Mt	9,1-
8;	Łk	5,17-26).

1.	 Sakrament	 Pokuty	 i	 Pojednania,	 który	 nazywamy	 też	 spowiedzią,	 wypływa
bezpośrednio	z	 tajemnicy	paschalnej.	Bowiem	w	wieczór	Zmartwychwstania	Pan
ukazał	 się	 uczniom	 zamkniętym	 w	Wieczerniku	 i	 powitawszy	 ich	 „Pokój	 wam”,
tchnął	 na	 nich	 i	 powiedział:	 „Weźmijcie	 Ducha	 Świętego!	 Którym	 odpuścicie
grzechy,	 są	 im	odpuszczone,	 a	 którym	 zatrzymacie,	 są	 im	 zatrzymane”	 (J	 20,21-
23).	 Ten	 fragment	 ukazuje	 nam	 głębszą	 dynamikę	 zawartą	 w	 tym	 sakramencie.
Nade	 wszystko	 fakt,	 że	 odpuszczenie	 grzechów	 nie	 jest	 czymś,	 co	 możemy	 dać
sobie	 sami,	 nie	 mogę	 powiedzieć	 “odpuszczam	 sobie	 grzechy”.	 O	 przebaczenie
prosimy	drugą	osobę,	a	w	spowiedzi	prosimy	Jezusa	o	przebaczenie.	Przebaczenie
nie	 jest	 wynikiem	 naszych	 wysiłków,	 ale	 jest	 darem	 Ducha	 Świętego,	 który
napełnia	 nas	 obmyciem	 miłosierdzia	 i	 łaski,	 nieustannie	 wypływającego	 z
przebitego	 serca	 Chrystusa	 ukrzyżowanego	 i	 zmartwychwstałego.	 Ponadto
przypomina	 nam,	 że	 tylko	 jeśli	 damy	 się	 pojednać	 w	 Panu	 Jezusie	 z	 Ojcem	 i	 z
braćmi,	 to	 możemy	 być	 naprawdę	 w	 pokoju.	 To	 odczuwamy	 wszyscy,	 kiedy
udajemy	 się	 do	 spowiedzi,	 z	 ciężarem	 w	 duszy,	 odrobiną	 smutku.	 A	 kiedy



odczuwamy	 przebaczenie	 Jezusa,	 to	 jesteśmy	 w	 pokoju,	 z	 tym	 pokojem	 duszy,
bardzo	pięknym,	którym	tylko	Jezus	może	obdarować,	tylko	On.

2.	Z	biegiem	czasu	sprawowanie	 tego	sakramentu	przeszło	z	 formy	publicznej,
bo	na	początku	grzechy	wyznawano	publicznie	-	do	osobistej	i	poufnej.	Nie	może
to	jednak	prowadzić	do	utraty	kościelnego	charakteru,	stanowiącego	jego	kontekst
życiowy.	To	bowiem	wspólnota	 chrześcijańska	 jest	miejscem	w	którym	uobecnia
się	Duch	 odnawiający	 serca	w	miłości	 Boga	 i	 czyniący	wszystkich	 braci	 jedno	w
Chrystusie	Jezusie.	Właśnie	dlatego	nie	wystarcza	prośba	o	przebaczenie	w	swoim
umyśle	 i	 sercu,	 ale	 trzeba	 z	 ufnością	 i	 pokorą	 wyznać	 swoje	 grzechy	 słudze
Kościoła.	W	sprawowaniu	tego	sakramentu	kapłan	nie	reprezentuje	jedynie	Boga,
lecz	 całą	 wspólnotę,	 która	 rozpoznaje	 siebie	 w	 słabości	 każdego	 ze	 swych
członków,	 która	 ze	wzruszeniem	wysłuchuje	 jego	 skruchy,	 która	 się	 z	 nim	 jedna
oraz	 dodaje	mu	 otuchy	 i	 towarzyszy	 na	 drodze	 nawrócenia	 a	 także	 dojrzewania
ludzkiego	i	chrześcijańskiego.

Ktoś	może	powiedzieć:	ja	spowiadam	się	jedynie	Bogu.	Tak,	to	prawda,	możesz
powiedzieć:	 “wybacz	 mi	 Boże!”,	 i	 wyznać	 twoje	 grzechy.	 Ale	 nasze	 grzechy
wymierzone	są	także	przeciw	naszym	braciom,	przeciw	Kościołowi	i	dlatego	trzeba
prosić	 o	 wybaczenie	 grzechów	 braci	 i	 Kościół	 w	 osobie	 kapłana.	 Jednak	 ktoś
powie:	 “Ojcze,	 ja	 się	 wstydzę”.	 Także	 wstyd	 jest	 dobry.	 To	 zdrowo	 mieć	 trochę
wstydu,	bo	wstyd	 jest	 także	 zbawienny.	Kiedy	bowiem	ktoś	nie	ma	wstydu,	 to	w
mojej	ojczyźnie	mawiamy,	że	jest	bezwstydnikiem.	Wstyd	jest	dla	nas	także	czymś
dobrym,	bo	czyni	nas	pokorniejszymi.	A	kapłan	przyjmuje	to	wyznanie	grzechów	z
miłością	i	czułością	i	przebacza	w	imię	Boga.	Także	z	ludzkiego	punktu	widzenia,
aby	nam	ulżyć,	dobrze	rozmawiać	z	bratem	 i	wyznać	kapłanowi	 te	sprawy,	które
tak	bardzo	 ciążą	nam	na	 sercu,	 a	 człowiek	odczuwa	ulgę	wobec	Boga,	Kościoła	 i
brata.	 Nie	 lękajcie	 się	 spowiedzi!	 Ktoś	 stojąc	 w	 kolejce	 do	 spowiedzi	 odczuwa
wszystko	 to,	 co	 mu	 ciąży	 na	 sercu	 a	 także	 wstyd,	 żeby	 się	 wyspowiadać.	 Kiedy
skończy	 się	 spowiedź	 odchodzi	 wolny,	 wspaniały,	 odczuwając	 przebaczenie,
nieskalany,	 szczęśliwy.	 To	właśnie	 jest	 piękno	 spowiedzi!	 Chciałbym	wam	 zadać
pytanie,	na	które	niech	każdy	z	was	odpowie	w	swoim	sercu:	kiedy	po	raz	ostatni
się	 spowiadałem?	Czy	 dwa	 dni	 temu?	 dwa	 tygodnie?	 dwa	 lata?	 dwadzieścia	 lat?
czterdzieści	 lat?	 Niech	 każdy	 sobie	 policzy.	 Niech	 każdy	 zapyta	 siebie:	 kiedy
spowiadałem	się	po	raz	ostatni?	Minęło	wiele	czasu.	Nie	trać	ani	dnia.	Śmiało	idź
się	wyspowiadać!	Kapłan	będzie	dla	ciebie	dobry.	Jest	tam	też	Pan	Jezus,	który	jest
lepszy,	niż	księża!	Jezus	ciebie	przyjmie	z	wielką	miłością!	Bądź	dzielny	 i	 śmiało
idź	się	wyspowiadać.

Drodzy	 przyjaciele,	 sprawowanie	 sakramentu	 pojednania	 oznacza	 bycie



otoczonym	 serdecznym	 uściskiem:	 jest	 to	 uścisk	 nieskończonego	 miłosierdzia
Ojca.	 Przypomnijmy	 sobie	 tę	 przepiękną	 przypowieść	 o	 synu,	 który	 odszedł	 z
domu	 z	 pieniędzmi	 jakie	 należały	 się	 jemu	w	 spadku,	 roztrwonił	 je	wszystkie,	 a
kiedy	nic	nie	 zostało	postanowił	powrócić	do	domu,	 ale	nie	 jako	 syn,	 lecz	 sługa.
Było	w	nim	wielkie	poczucie	winy	i	wstydu.	Niespodzianką	było	to,	że	kiedy	zaczął
prosić	 o	 przebaczenie,	 ojciec	 nie	 pozwolił	 mu	 mówić,	 lecz	 objął	 go,	 ucałował	 i
wyprawił	 ucztę.	Mówię	wam,	 za	 każdym	 razem,	 kiedy	 się	 spowiadamy,	 Bóg	 nas
obejmuje	 w	 uścisku,	 wyprawia	 ucztę.	 Podążajmy	 tą	 drogą.	 Niech	 Pan	 wam
błogosławi.

	

powrót	do	Spisu	treści



Namaszczenie	chorych

Chrystus	pochyla	się	nad	cierpiącym

Audiencja	ogólna	·	26	lutego	2014

Drodzy	Bracia	i	Siostry,	dzień	dobry!

Dzisiaj	chciałbym	wam	powiedzieć	o	sakramencie	namaszczenia	chorych,	który
pozwala	 nam	 namacalnie	 dotknąć	 współczucia	 Boga.	 W	 przeszłości	 był	 on
nazywany	 „ostatnim	 namaszczeniem”,	 ponieważ	 był	 pojmowany	 jako	 duchowa
pociecha	 w	 bezpośredniej	 bliskości	 śmierci.	 Natomiast	 kiedy	 mówimy	 o
„namaszczeniu	 chorych”	 łatwiej	 nam	 poszerzyć	 spojrzenie	 na	 doświadczenie
choroby	i	cierpienia	w	perspektywie	Bożego	miłosierdzia.

1.	Istnieje	pewien	obraz	biblijny	wyrażający	w	całej	głębi	tajemnicę	ukazującą	się
w	 namaszczeniu	 chorych:	 jest	 to	 przypowieść	 o	 Miłosiernym	 Samarytaninie	 w
Ewangelii	św.	Łukasza	(10,30-35).	Ilekroć	sprawujemy	ten	sakrament,	Pan	Jezus
w	 osobie	 kapłana	 staje	 przy	 tych,	 którzy	 cierpią	 i	 są	 poważnie	 chorzy,	 lub	 w
starszym	wieku.	Przypowieść	powiada,	że	Miłosierny	Samarytanin	zatroszczył	się	o
człowieka	cierpiącego,	zalewając	jego	rany	oliwą	i	winem.	Olej	każe	nam	myśleć	o
tym	oleju,	który	 jest	święcony	co	roku	przez	biskupa	w	Wielki	Czwartek	podczas
Mszy	św.	Krzyżma,	właśnie	ze	względu	na	namaszczenie	chorych.	Natomiast	wino
jest	znakiem	miłości	 i	 łaski	Chrystusa	wypływających	z	daru	Jego	życia	dla	nas	 i
wyrażających	 się	 w	 całym	 swym	 bogactwie	 w	 życiu	 sakramentalnym	 Kościoła.
Wreszcie	osoba	cierpiąca	powierzona	jest	właścicielowi	gospody,	aby	mógł	się	nią
dalej	 opiekować,	nie	bacząc	na	wydatki.	Ale	 kim	 jest	 ten	właściciel	 gospody?	To
Kościół,	 wspólnota	 chrześcijańska,	 to	 my,	 którym	 każdego	 dnia	 Pan	 Jezus
powierza	cierpiących	na	ciele	i	na	duchu,	abyśmy	mogli	nadal	wylewać	na	nich	bez
ograniczeń	całe	Jego	miłosierdzie	i	Jego	zbawienie.

2.	Nakaz	 ten	 jest	podkreślony	wyraźnie	 i	dokładnie	w	Liście	św.	Jakuba,	gdzie
się	 zaleca,	 jak	 słyszeliśmy:	 „Choruje	ktoś	wśród	was?	Niech	sprowadzi	kapłanów
Kościoła,	by	się	modlili	nad	nim	 i	namaścili	go	olejem	w	 imię	Pana.	A	modlitwa
pełna	wiary	będzie	dla	chorego	ratunkiem	i	Pan	go	podźwignie,	a	jeśliby	popełnił
grzechy,	będą	mu	odpuszczone”(5,14-15).	Jest	to	zatem	praktyka,	która	istniała	już
w	 czasach	 apostolskich.	 Jezus	w	 istocie	nauczał	 swoich	uczniów,	 aby	 tak	 jak	On
szczególnie	miłowali	 chorych	 i	 cierpiących	 i	 przekazał	 im	 zdolność	 i	 zadanie,	 by



nadal	 udzielali	 w	 Jego	 imię	 i	 według	 Jego	 serca	 ulgę	 i	 pokój,	 poprzez	 specjalną
łaskę	 tego	 sakramentu.	 Nie	 powinno	 to	 nas	 jednak	 prowadzić	 do	 obsesyjnego
poszukiwania	cudu	lub	domniemania,	że	zawsze	i	tak	czy	inaczej	możemy	zyskać
uzdrowienie,	 ale	 jest	 to	 pewność	 obecności	 Jezusa	 przy	 osobie	 chorej,	 także
starszej,	 bo	 każdy,	 kto	 ukończył	 65	 lat	może	 otrzymać	 ten	 sakrament.	 To	 Jezus
przy	nas	staje.	Czasami,	kiedy	ktoś	jest	chory	i	proponujemy,	by	wezwać	księdza,
słyszymy	czasami.	“nie,	bo	przyniesie	nieszczęście,	czy	chory	się	przestraszy”-	Jest
bowiem	 taka	 mentalność,	 że	 zaraz	 po	 księdzu	 przyjdą	 pracownicy
przedsiębiorstwa	pogrzebowego,	a	to	nie	jest	prawdą.	Kapłan	przybywa	po	to,	aby
pomóc	 choremu,	 czy	 osobie	 starszej.	 Z	 tego	 względu	 tak	 bardzo	 ważne	 jest
odwiedzanie	 chorych	 przez	 księży.	 Trzeba	 księdza	 poprosić,	 żeby	 przyszedł	 do
domu	i	udzielił	namaszczenia,	błogosławieństwa,	bo	 to	sam	Jezus	przybywa,	aby
podnieść	chorego	na	duchu,	obdarzyć	nowymi	siłami,	nadzieją,	żeby	jemu	pomóc,
ale	także	aby	odpuścić	mu	grzechy.	Jest	to	niezwykle	piękne.	Nie	myślcie,	że	jest	to
jakieś	 tabu,	 bo	 zawsze	 warto	 wiedzieć,	 że	 w	 chwili	 cierpienia	 i	 choroby	 nie
jesteśmy	sami.

Drodzy	 przyjaciele,	 dobrze	 wiedzieć,	 że	 w	 chwili	 bólu	 i	 choroby	 nie	 jesteśmy
sami:	kapłan	i	osoby	obecne	podczas	namaszczenia	chorych	reprezentują	w	istocie
całą	wspólnotę	chrześcijańską,	która	jako	jedno	ciało	gromadzi	się	wokół	chorego	i
jego	 rodziny,	 podsycając	 w	 nich	 wiarę	 i	 wspierając	 ich	 modlitwą	 i	 braterską
serdecznością.	 Ale	 największa	 pociecha	 wypływa	 z	 faktu,	 że	 w	 sakramencie
obecnym	 staje	 się	 sam	 Pan	 Jezus,	 który	 bierze	 nas	 za	 rękę,	 obdarzając	 jakby
pieszczotą	 i	 przypomina	 nam,	 że	 teraz	 do	Niego	 należymy	 i	 że	 nic	 -	 nawet	 zło	 i
śmierć	 –	 nie	może	 nas	 nigdy	 odłączyć	 od	Niego.	Miejmy	 ten	 zwyczaj	 wzywania
kapłana,	 aby	 naszym	 poważnie	 chorym	 i	 osobom	 starszym	 udzielił	 tego
sakramentu,	tej	pociechy,	mocy	Jezusa,	by	śmiało	iść	dalej.	Czyńmy	to!	Dziękuję!

	

powrót	do	Spisu	treści



Sakrament	święceń

By	stawali	się	świętymi

Audiencja	ogólna	·	26	marca	2014

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry:

Mieliśmy	 okazję	 przypomnieć,	 że	 trzy	 sakramenty	 Chrztu,	 Bierzmowania	 i
Eucharystii	 stanowią	 razem	 tajemnicę	 „inicjacji	 chrześcijańskiej”,	 jedno	 wielkie
wydarzenie	 łaski,	które	nas	odradza	w	Chrystusie.	To	właśnie	 jest	podstawowym
powołaniem,	które	jednoczy	nas	wszystkich	w	Kościele,	jako	uczniów	Pana	Jezusa.
Istnieją	 następnie	 dwa	 sakramenty	 odpowiadające	 dwóm	 specyficznym
powołaniom:	 chodzi	 o	 sakrament	 święceń	 i	 małżeństwa.	 Stanowią	 one	 dwie
główne	drogi,	przez	które	chrześcijanin	może	uczynić	swoje	życie	darem	miłości,
na	wzór	i	w	imię	Chrystusa	i	w	ten	sposób	współpracować	w	budowaniu	Kościoła.

Sakrament	 święceń,	 obejmujący	 trzy	 stopnie,	 episkopatu,	 prezbiteratu	 i
diakonatu,	 umożliwia	 wypełnianie	 posługi	 powierzonej	 przez	 Pana	 Jezusa
apostołom,	by	paść	Jego	owczarnię	mocą	Jego	Ducha	 i	według	Jego	Serca.	Paść
owczarnię	Jezusa	mocą	nie	siły	ludzkiej	czy	własnych	sił,	ale	mocą	Ducha	Świętego
i	 według	 Jego	 Serca,	 Serca	 Jezusa,	 które	 jest	 sercem	 miłości.	 Kapłan,	 biskup	 i
diakon	winni	paść	owczarnię	Pańską	z	miłością.	Jeśli	nie	czyni	tego	z	miłością,	nie
służy.	 I	 w	 tym	 sensie	 szafarze,	 którzy	 są	 wybierani	 i	 wyświęceni	 do	 tej	 usługi
przedłużają	 w	 czasie	 obecność	 Jezusa.	 Czynią	 to	 mocą	 Ducha	 Świętego	 w	 imię
Boga	i	Jego	miłości.

1.	 Pierwszy	 aspekt.	 Ci,	 którzy	 są	 wyświęceni,	 zostali	 postawieni	 na	 czele
wspólnoty.	 Tak,	 stoją	 na	 czele,	 ale	 należy	 pamiętać,	 że	 dla	 Jezusa	 „na	 czele”
oznacza,	 że	 nasza	 władza	 ma	 służyć	 tak,	 jak	 On	 sam	 to	 ukazał	 i	 uczył	 uczniów
następującymi	słowami:	„Wiecie,	że	władcy	narodów	uciskają	je,	a	wielcy	dają	im
odczuć	swą	władzę.	Nie	tak	będzie	u	was.	Lecz	kto	by	między	wami	chciał	stać	się
wielkim,	niech	będzie	waszym	sługą.	A	kto	by	chciał	być	pierwszym	między	wami,
niech	 będzie	 niewolnikiem	 waszym,	 na	 wzór	 Syna	 Człowieczego,	 który	 nie
przyszedł,	aby	Mu	służono,	lecz	aby	służyć	i	dać	swoje	życie	na	okup	za	wielu”	(Mt
20,	 25-28;	Mk	 10,	 42-45).	Biskup,	 który	 nie	 służy	wspólnocie,	 nie	 czyni	 dobrze.
Kapłan,	ksiądz,	który	nie	służy	swej	wspólnocie,	nie	czyni	dobrze.	Popełnia	błąd.

2.	 Inną	 cechą,	 wywodzącą	 się	 również	 z	 tej	 sakramentalnej	 jedności	 z



Chrystusem,	jest	żarliwa	miłość	do	Kościoła.	Pomyślmy	o	tym	fragmencie	Listu	do
Efezjan,	w	którym	św.	Paweł	mówi,	że	„Chrystus	umiłował	Kościół	i	wydał	za	niego
samego	siebie,	aby	go	uświęcić,	oczyściwszy	obmyciem	wodą,	któremu	towarzyszy
słowo,	aby	osobiście	stawić	przed	sobą	Kościół	 jako	chwalebny,	nie	mający	skazy
czy	zmarszczki,	czy	czegoś	podobnego,	lecz	aby	był	święty	i	nieskalany”	(5,	25-27).
Na	mocy	 święceń	 szafarz	 poświęca	 całego	 siebie	 swojej	 wspólnocie	 i	 kocha	 ją	 z
całego	 serca:	 ona	 jest	 jego	 rodziną.	 Biskup,	 kapłan	 kochają	 Kościół	 w	 jego
wspólnocie,	i	to	kochają	go	mocno.	Jak?	Tak	jak	Chrystus	kocha	Kościół.	To	samo
powie	 św.	 Paweł	 o	 małżeństwie:	 mąż	 kocha	 swą	 żonę	 tak,	 jak	 Chrystus	 kocha
Kościół.	Tajemnica	święceń	i	tajemnica	małżeństwa	jest	wielką	tajemnicą	miłości
–	oba	te	sakramenty	są	drogą,	którą	osoby	ludzkie	kroczą	zwykle,	jak	sakrament,
do	Pana.

3.	 I	 ostatni	 aspekt.	 Św.	 Paweł	 Apostoł	 zaleca	 swemu	 uczniowi	 Tymoteuszowi,
aby	nie	zaniedbywał,	ale	wręcz	aby	rozpalał	ciągle	na	nowo	charyzmat,	który	jest	w
nim,	dar,	który	został	mu	udzielony	przez	nałożenie	rąk	(por.	1	Tm	4,14;	2	Tm	1,6).
Jeśli	 posługa	 biskupa	 czy	 kapłana	 nie	 karmi	 się	 modlitwą,	 słuchaniem	 Słowa
Bożego,	 codziennym	 sprawowaniem	 Eucharystii,	 a	 także	 częstym
przystępowaniem	do	Sakramentu	Pokuty,	to	nieuchronnie	traci	się	w	końcu	z	pola
widzenia	prawdziwe	znaczenie	własnej	posługi	i	radość,	która	pochodzi	z	głębokiej
komunii	z	Panem	Jezusem.

Biskup,	który	się	nie	modli,	biskup,	który	nie	czuje	 i	nie	słucha	Słowa	Bożego,
który	 nie	 odprawia	 mszy	 przez	 wszystkie	 dni,	 który	 nie	 chodzi	 regularnie	 do
spowiedzi	 i	 tak	 samo	 kapłan,	 który	 nie	 czyni	 tych	 rzeczy,	 na	 dłuższą	metę	 tracą
jedność	z	Jezusem	i	stają	się	średniakami,	co	nie	służy	dobrze	Kościołowi.	Dlatego
powinniśmy	 pomagać	 biskupom,	 kapłanom	 modlić	 się,	 słuchać	 Słowa	 Bożego,
które	 jest	 codzienną	 strawą,	 sprawować	 codziennie	 Eucharystię	 i	 mieć	 zwyczaj
spowiadania	się.	Jest	to	bardzo	ważne,	ponieważ	prowadzi	do	uświęcania	samych
biskupów	i	kapłanów.

Chciałbym	zakończyć	pewnym	spostrzeżeniem,	które	nasuwa	mi	się	na	myśl:	a
co	 trzeba	 zrobić,	 aby	 stać	 się	 kapłanem,	 gdzie	 sprzedaje	 się	 drzwi	wejściowe	 do
tego?	Nie	sprzedaje	się	ich,	jest	to	inicjatywa,	która	znajduje	się	w	rękach	Pana.	To
On	 wzywa,	 wzywa	 każdego,	 kto	 chce	 zostać	 kapłanem	 i	 być	 może	 jeśli	 są	 jacyś
młodzieńcy,	którzy	usłyszeli	w	swym	sercu	to	wezwanie,	chęć	zostania	kapłanami,
chęć	 służenia	 innym	 tym,	 co	 pochodzi	 od	 Boga,	 chęć	 służenia	 przez	 całe	 życie,
katechizując,	 chrzcząc,	 odpuszczając	 grzechy,	 sprawując	 Eucharystię,	 lecząc
chorych	–	 służenia	 całe	 życie	w	 ten	 sposób,	 jeśli	 ktoś	 z	was	usłyszał	 to	w	swoim
sercu,	niech	wie,	że	to	Jezus	go	woła.	Pielęgnujcie	to	wezwanie	i	módlcie	się,	aby



wzrastało	ono	w	was	i	przynosiło	owoce	w	całym	Kościele.	Dziękuję.

	

powrót	do	Spisu	treści



Małżeństwo

Wspólnota	małżeńska	odblaskiem	jedności	Trójcy

Audiencja	ogólna	·	2	kwietnia	2014

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dzisiaj	 kończymy	 cykl	 katechez	 o	 sakramentach	 mówiąc	 o	 małżeństwie.
Sakrament	ten	prowadzi	nas	do	istoty	Bożego	planu,	który	jest	planem	przymierza
Boga	 ze	 swoim	 Ludem,	 z	 nami	 wszystkimi,	 planem	 komunii.	 Na	 początku
pierwszej	księgi	Biblii,	Księgi	Rodzaju	ukoronowaniem	opisu	dzieła	stworzenia	są
słowa:	 „Stworzył	 więc	 Bóg	 człowieka	 na	 swój	 obraz,	 na	 obraz	 Boży	 go	 stworzył:
stworzył	 mężczyznę	 i	 niewiastę…	 Dlatego	 to	 mężczyzna	 opuszcza	 ojca	 swego	 i
matkę	 swoją	 i	 łączy	 się	 ze	 swą	 żoną	 tak	 ściśle,	 że	 stają	 się	 jednym	 ciałem”	 (Rdz
1,27;	 2,24).	Małżonkowie	 są	 obrazem	Boga,	 obydwoje,	mężczyzna	 i	 kobieta.	Nie
sam	jeden	mężczyzna,	czy	tylko	kobieta,	ale	obydwoje	są	obrazem	Boga.	A	miłość,
przymierze	 Boga	 z	 nami	 obecna	 jest	 w	 tym	 przymierzu	 zawartym	 między
mężczyzną	a	kobietą.	 Jest	 to	bardzo	piękne.	 Jesteśmy	 stworzeni	by	kochać,	 jako
odblask	 Boga	 i	 Jego	 miłości.	 A	 w	 jedności	 małżeńskiej	 mężczyzna	 i	 kobieta
realizują	 to	 powołanie	 w	 znaku	 wzajemności	 oraz	 pełnej	 i	 ostatecznej	 komunii
życia.

1.	Kiedy	mężczyzna	 i	 kobieta	 zwierają	 sakrament	małżeństwa,	 jeśli	 tak	można
powiedzieć	 Bóg	 „odzwierciedla	 się”	 w	 nich,	 odbija	 w	 nich	 swoje	 rysy	 i
niezniszczalny	charakter	swojej	miłości.	Małżeństwo	jest	bardzo	pięknym	obrazem
miłości	Boga	z	nami.	Także	Bóg	jest	bowiem	w	istocie	komunią:	trzy	Osoby	Boże:
Ojciec,	 Syn	 i	Duch	Święty	 żyją	 od	 zawsze	 i	 na	 zawsze	w	doskonałej	 jedności.	To
właśnie	jest	tajemnicą	małżeństwa:	Bóg	czyni	z	dwojga	oblubieńców	jedno	jedyne
istnienie	–	Biblia	powiada	„jedno	ciało”.	Tak	bardzo	intymna	jest	jedność	kobiety	i
mężczyzny	w	małżeństwie.	Na	 tym	właśnie	polega	 tajemnica	małżeństwa.	Miłość
Boga,	odzwierciedlająca	się	w	małżeństwie,	w	parze,	postanawiającej	żyć	wspólnie.
Dlatego	mężczyzna	opuszcza	dom	swoich	rodziców,	by	zamieszkać	wspólnie	z	żoną
i	łączy	się	z	nią	tak	ściśle,	że	stają	się	jak	mówi	Biblia	-	jednym	ciałem.	Nie	są	już
dwoje,	ale	jedno.

2.	 Święty	 Paweł	 w	 Liście	 do	 Efezjan	 uwypukla,	 że	 w	 chrześcijańskich
małżonkach	 odzwierciedla	 się	 tajemnica,	 którą	Apostoł	 określa	 jako	 „wielką”,	 to



znaczy	 relacja,	 jaką	 Chrystus	 ustanowił	 z	 Kościołem,	 relacja	 typowo	 małżeńska
(por.	Ef	5,21-33).	Oznacza	to,	że	małżeństwo	odpowiada	na	specyficzne	powołanie
i	 powinno	 być	 uważane	 za	 konsekrację	 (por.	 Gaudium	 et	 spes,	 48;	 Familiaris
consortio,	 56).	 Mężczyzna	 i	 kobieta	 przez	 swoją	 miłość	 są	 konsekrowani.
Rzeczywiście	małżonkowie,	na	mocy	sakramentu	otrzymują	prawdziwą	i	właściwą
sobie	 misję,	 gdyż	 mogą	 ukazywać,	 począwszy	 od	 rzeczy	 prostych,	 zwyczajnych,
miłość	jaką	Chrystus	miłuje	swój	Kościół,	nieustannie	dając	za	niego	Swe	życie,	w
wierności	i	służbie.

3.	 Naprawdę	 zadziwiający	 jest	 ten	 plan,	 jaki	 jest	 nierozerwalnie	 związany	 z
sakramentem	małżeństwa!	Realizuje	się	on	w	prostocie	a	także	kruchości	ludzkiej
kondycji.	 Dobrze	 wiemy	 jak	 wiele	 trudności	 i	 prób	 zaznaje	 życie	 dwojga
małżonków…Ważne	jest	utrzymywanie	żywej	więzi	z	Bogiem,	która	jest	podstawą
więzi	małżeńskiej.	Prawdziwa	więź	jest	zawsze	więzią	z	Panem.	Kiedy	rodzina	się
modli,	to	można	utrzymać	więź.	Kiedy	małżonek	modli	się	za	żonę,	a	małżonka	za
męża,	to	więź	ta	staje	się	mocna.	Jedno	modli	się	za	drugie.	To	prawda,	że	w	życiu
małżeńskim	 jest	 wiele	 trudności.	 Problemy	 z	 pracą,	 fakt,	 że	 pieniądze	 nie
wystarczają,	dzieci	napotykają	na	problemy.	Tak	wiele	 trudności,	że	często	mąż	 i
żona	 stają	 się	 zdenerwowani	 i	 kłócą	 się	między	 sobą.	A	może	nie?	Oj,	 kłócą	 się,
kłócą!	 Czasami	 “latają	 talerze”.	 Nie	 powinno	 to	 nas	 jednak	 zasmucać.	 Taki	 jest
człowiek.	Tajemnica	polega	jednak	na	tym,	że	miłość	jest	silniejsza	od	chwil	kłótni.
Dlatego	 zawsze	 zalecam	 małżonkom,	 by	 nigdy	 nie	 kończyli	 dnia,	 w	 którym	 się
pokłócili	 bez	 pojednania.	 A	 żeby	 się	 pojednać	 nie	 trzeba	 wzywać	 Narodów
Zjednoczonych,	by	przybyły	do	domu	i	zaprowadziły	pokój!	Wystarczy	mały	gest,
pieszczota,	do	jutra.	A	jutro	zaczyna	się	nowy	dzień.	Takie	jest	życie,	trzeba	tak	iść
naprzód	mężnie	pragnąc	żyć	razem.	Życie	małżeńskie	jest	wspaniałe,	jest	świetne!
I	zawsze	musimy	go	strzec,	opiekować	się	dziećmi.	Kilka	razy	mówiłem	tutaj,	na
placu	 św.	 Piotra,	 że	 życiu	 małżeńskiemu	 pomagają	 trzy	 słowa.	 Nie	 wiem,	 czy
pamiętacie	 te	 trzy	 słowa,	które	 zawsze	należy	wypowiadać,	 które	powinny	być	w
domu:	czy	mogą?,	dziękuję,	przepraszam.	Są	to	trzy	magiczne	słowa!	Czy	mogę?	-
żeby	w	życiu	małżonków	nie	być	nachalnym.	Czy	mogę,	co	Tobie	się	zdaje?	Co	o
tym	myślisz?	Dziękuję:	 podziękowanie	współmałżonkowi.	 Dziękuję	 za	 to,	 co	 dla
mnie	zrobiłeś,	dziękuję	za	 to.	Chodzi	o	 to	piękno,	gdy	potrafimy	podziękować.	A
ponieważ	 wszyscy	 popełniamy	 błędy	 jest	 też	 i	 to	 słowo,	 które	 nieco	 trudno
powiedzieć,	ale	trzeba	je	wypowiedzieć	:	“Wybacz	mi,	proszę!	Przepraszam”.	Jak	to
było?	-	Czy	mogę?,	dziękuję	i	przepraszam.	Powtórzmy	je	raz	jeszcze	wszyscy	!	Czy
mogę?,	dziękuję	i	przepraszam.	Z	tymi	trzema	słowami,	z	modlitwą	mąż	za	żonę,
żona	za	męża	i	nieustannym	pojednaniem,	zanim	zakończy	się	dzień	małżeństwo



będzie	się	rozwijało.	Trzy	magiczne	słowa,	modlitwa	 i	zawsze	zawieranie	pokoju.
Niech	Pan	wam	błogosławi	i	módlcie	się	za	mnie.

Dziękuję.

	

powrót	do	Spisu	treści
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