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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza katecheza nawiązuje do Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Jego tematem jest gościnność. Mówią o niej Dzieje Apostolskie, które wspominają o
życzliwości okazanej przez mieszkańców Malty św. Pawłowi i jego towarzyszom podróży, po
katastrofie okrętu, który miotany gwałtownym sztormem osiadł na mieliźnie u wybrzeży tej wyspy.
Niespotykaną gościnność Maltańczyków, Apostoł Narodów odczytał jako znak Bożej Opatrzności.
Nie znali jeszcze Ewangelii, a gesty ich dobroci i pomocy były przecież przejawem miłości Boga.
Gościnność jest ważną cnotą ekumeniczną. Oznacza ona, że inni chrześcijanie są naszymi
braćmi i siostrami w Chrystusie. Domaga się gotowości wysłuchania innych, poznania ich historii,
ducha wiary, Bożego działania we wspólnotach. Podobnie, jak w czasach św. Pawła, także dzisiaj
na tym samym morzu, wielu migrujących mężczyzn i kobiet podejmuje ryzyko podróży, by uciec
przed przemocą, wojną, ubóstwem. Często doświadczają obojętności, grozy żywiołu morza,
wrogości ludzi. Są wykorzystywani przez handlarzy, dla wielu są jakby zagrożeniem. Dlatego, jako
chrześcijanie, współpracujmy gorliwie w duchu jedności, by ukazać tym naszym braciom, że
zwycięża nie wrogość i obojętność, ale dobro. Niech nasza gościnność będzie znakiem dla
wszystkich, że każda osoba jest cenna dla Boga i przez Niego miłowana.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, la Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani ci invita alla fiduciosa preghiera per l’unità. Vi esorto a meditare e a realizzare con
impegno il motto di questa Settimana: “Ci trattarono con gentilezza” (cfr At 28, 2). I vostri incontri
ecumenici pervadano i cuori, favoriscano l’apertura all’altro, l’ospitalità, la reciproca comprensione,
il dialogo, e la riconciliazione. Benedico di cuore voi qui presenti, i vostri cari e tutti coloro che si
dedicano all’unità dei cristiani.
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Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
zaprasza nas do ufnej modlitwy o dar jedności. Zachęcam was do rozważania i gorliwego podjęcia
hasła tego Tygodnia: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28, 2). Niech wasze spotkania ekumeniczne
poruszają serca, pomogą w otwieraniu się na innych, we wzajemnym zrozumieniu, dialogu,
pojednaniu i okazaniu gościnności. Was tu obecnych, waszych bliskich i tych, którzy oddają się
posłudze na rzecz jedności chrześcijan, z serca błogosławię.
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