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AUDIENCJA GENERALNA
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[Multimedia]

Speaker:

[Bracia i siostry, us#yszana przez nas przypowie## o bogaczu i #azarzu przypomina o oskar#eniu,
jakie w Dniu S#du Ostatecznego us#ysz# ci, którzy nie czynili mi#osierdzia. #ycie bogacza, tu na
ziemi obfituje w luksus: pi#kny pa#ac, obfito## jedzenia, wystawne uczty, wspania#e stroje, #wietna
zabawa. #ycie #azarza przeciwnie, to skrajna bieda, ubóstwo, pasmo niepowodze#: jest bezdomny,
pokryty ranami, bez #rodków do #ycia, umieraj#cy z g#odu. #ycie w wieczno#ci tych dwóch ludzi,
to zupe#ne odwrócenie sytuacji: #azarz szcz##liwy – w wielkiej za#y#o#ci z Abrahamem; bogacz
zrozpaczony – cierpi#cy katusze straszliwej m#ki. Dla bogacza istnia#a szansa zbawienia tak d#ugo,
jak za #ycia ziemskiego #azarz #ebra# lito#ci przed jego pa#acem, ale po #mierci ich sytuacja sta#a
si# nieodwracalna. Przypowie## poucza nas, #e mi#osierdzie Boga wobec nas jest #ci#le zwi#zane
z nasz# postaw# wobec bli#nich #yj#cych w ubóstwie. Je#li z naszej strony zabraknie okazanego im
mi#osierdzia, to mo#e go zabrakn## tak#e ze strony Boga wobec nas. Chrystus cz#sto przychodzi
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do nas w ubogich, potrzebuj#cych, których spotykamy na drogach naszego #ycia. Nie zwlekajmy
zbyt d#ugo, by przyj## im z pomoc#. Ukazane w przypowie#ci odwrócenie losów #ycia, tu na ziemi
i w wieczno#ci, zach#ca nas do troski o nasze zbawienie, o spojrzenie na ludzk# bied# w #wietle
oczekiwanego przez nas Bo#ego mi#osierdzia.]

Santo Padre:

Oggi, giorno della nascita di San Giovanni Paolo II, saluto cordialmente tutti i Polacchi qui presenti.
Mi unisco spiritualmente al Presidente della Repubblica di Polonia, con i combattenti e i partecipanti
alla Santa Messa nel cimitero polacco di Montecassino a ricordo dei caduti, nonché a coloro che
sono radunati a Toru# per la consacrazione del Santuario della “Beata Vergine Maria Stella della
Nuova Evangelizzazione e di San Giovanni Paolo II”. Che questi importanti eventi siano per voi un
invito a pregare per la pace, per la Chiesa in Polonia e per la prosperità della vostra Patria. Sia lodato
Gesù Cristo.

Speaker: [Dzisiaj, wspominaj#c rocznic# urodzin #wi#tego Jana Paw#a II, bardzo serdecznie
pozdrawiam obecnych tu Polaków. ##cz# si# duchowo z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej,
z kombatantami i wszystkimi uczestnikami Mszy #w. na polskim cmentarzu na Montecassino,
wspominaj#cymi poleg#ych #o#nierzy, jak równie# ze zgromadzonymi w Toruniu na konsekracji
Sanktuarium Naj#wi#tszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i #wi#tego Jana Paw#a II.
Niech te wa#ne wydarzenia b#d# dla was okazj# do modlitwy o pokój, za Ko#ció# w Polsce, o
pomy#lno## waszej Ojczyzny. Niech b#dzie pochwalony Jezus Chrystus.]


