
The Holy See

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKAAUDIENCJA GENERALNAŚroda, 19 lutego 2020
r.[Multimedia]

 

Speaker:

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5). Używany tutaj termin „cisi”
dosłownie oznacza słodki, grzeczny, łagodny, wolny od przemocy. Łagodność przejawia się w
chwilach konfliktu. Można wówczas zobaczyć, jak reagujemy na sytuację nieprzyjazną, „pod
presją”, gdy jesteśmy atakowani i obrażani. W Piśmie Świętym słowo „cichy” wskazuje także na
tego, kto nie ma własności ziemskiej. Dlatego uderza nas fakt, że trzecie błogosławieństwo mówi
właśnie, iż cisi „na własność posiądą ziemię”. W istocie to błogosławieństwo cytuje Psalm 37,
którego wysłuchaliśmy na początku. Również tam wiąże się łagodność z posiadaniem ziemi. Te
dwie rzeczy wydają się niezwiązane. Tymczasem posiadanie ziemi jest typowym obszarem
konfliktu: często walczy się o jakieś terytorium, aby uzyskać panowanie nad nim. Czasownik
zastosowany do cichych mówi, że nie zdobywają oni ziemi, ale ją „odziedziczą”. Pismo św. mówi o
„nowej ziemi”, ku której zmierzamy. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej
ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość (por. Iz 65:17; 66,22; 2 P 3,13; Ap 21,1). Zatem
cichy jest tym, który „dziedziczy” najbardziej wzniosłe z terytoriów. Nie jest tchórzem, który
znajduje sobie pokrętną moralność, by nie popaść w tarapaty. Przeciwnie, jest uczniem
Chrystusa, który nauczył się bronić zupełnie innej ziemi. Broni swego pokoju, broni swojej relacji z
Bogiem i Jego darów, strzegąc miłosierdzia, braterstwa, zaufania, nadziei.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, la mitezza, di cui parliamo oggi, è
capace di vincere il cuore e sconfiggere l’ira, salvare le amicizie e ricostruire le relazioni messe
alla prova dalle ambizioni e dallo spirito di rivalità. Ricordate sempre l’invito del Signore Gesù:
“Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime” (Mt 11,
29). Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo!

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/2/19/udienzagenerale.html


 

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, cichość, o której mówimy
dzisiaj, może zapanować w sercu i przezwyciężyć gniew, ocalić przyjaźnie i odbudować relacje
wystawione na próbę przez ambicje i ducha rywalizacji. Pamiętajcie zawsze o zaproszeniu Pana
Jezusa: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych” (Mt 11, 29). Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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