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Watykan, 24.06.2016

Kilka my§li na §wigto Ubogich w Warszawie.

Przed Bogiem wszyscy jeste§my ubodzy: milioner i Zebrak, prezydent i bezdomny,
biskup i grzesntik, sportowiec i niepelnosprawne dziecko. Wszyscy tak samo nadzy
przyehodzimy na ten §wiat, a ziemia, w kt6rej spocme nasze ciahu od tysigcy lat
dokladnie tak samo przyjmuje najedzonych na «bankiecie tycia>»,jak i tych, kt6rry
zostali z niego przezswoich braci wyproszeni.

Chrystus, nasz Pan, nie zyl jak k6l, choé nim byN. Zdecydowal, 2e chce byé ubogi.
Wskazal w ten spos6b, 2e ub6stwo to naprawdg uprzywilejowana droga do
wiecznego szczg§cia. Je§li jeste§cie ubodzy, mo2ecie byé pewni, ze takjak w Jego
2yciu nie zabraklo cierpienia, tak nie zabraknie go i w Waszym, sami zresztqwiecie o
tym najlepiej. Proszg, nie zapominajcie jednak, 2e ficie ubogiego Chrystusa nie bylo
wylqcznie cierpieniem: on uczyl ludzi, lecryl ich, pocieszal, dawal nadziejg, modlil
sig za nich i z nimi.

Dzi§ chcg \trfas z calego serca prosié tylko o jedno: mddlcie sig za ten §wiat i gor4co
m6dlcie sig za nas. Poniewaz jeste§cie dla nas obraeem Chrystusa, uwierzcie w to, Ze
Wasza modlitrva ma wielk4 moc. Wy, ktfirzy nie macie nic, wyciqgnijcie dzi§ rgce
nad tymi, h6rzy choé posiadajq jakie§ dobra widzialne, to jednak w glgbi serca
cierpi4, bo odczuwajq brak sensu, kt6rego moze nie widaé, ale ht6ry jest potrzebny
do Lycia godnego i szczg§liwego. M6dlcie sig o ratunek dla nich! Uzdrawiajcie nas!
Przywracajcie nam nadziejg i sens dobrego lyciar. Opiekujcie sig nami z trosk4 i
wyrozumialo§ci% jak starsi bracia i siostry; jak ci, kt6rzl, koÉcz4 ju2 szkolg Lycia
prowadz4 Och, ktfirzy stawiajq w niej dopiero pierwsze kroki, choé nieraz wydaje im
sig, 2e o zyciu wiedz4ju2 wszystko.

Wielkodusznie wybaczcie tym, l<t6rzy Was skr4nvdzili. Moze i sobie samym
spr6bujcie wybaczyé wszystkie popelnione blgdy. I zawsze - na ulicy, na dworcu, w
szpitalu, w noclegowni, w domu starcdw - pamigtajcie o Waszej godno§ci, o
waszym miejscu w ca§m Bozym planie. Nie macie domu, pienigdzy, zdrowia,
bliskich osdb... Ale to moZe wla§nie Wy jeste§cie powodem, dla kl6rego ten §wiat
ieszcze is§rieje? Przypomnijcie sobie, jak Abraham spieral sig z Bogiem proszqc, by
nie niszczyl Sodomy, bo mo2e w§r6d tysigcy ludzi znaldae siQ tam pigciu
sprawiedliwych. MoZe to wla§nie Wy, §pi4cy na ulicach, tlumi4cy lzy b6lu, samotni,
poranieni nie wiedzqc o tym, ptzyczyniacie sig do ocalenia naszych
niesprawiedliwych miast i utrzymujecie nas wszystkich przy iryciu? MoZe B69 nie
zamkn4t jeszcze historii tego chorego §wiata, chc4c mu daé ostatniq szansg: Was!
Mo2e jeste§cie dla §wiata naprawdg ostatni4 desk4 ratunku? Bo kiedy odwazymy sig
przytulié Was czule, uratujemy ogarnigte doczesnym oblgdem nasze ocry, serca i
dusze.
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