FRANCISZEK-PAPIEÅ»
Niech ci Pan bÅ‚ogosÅ‚awi i niech ciÄ™ strzeÅźe; niech ci ukaÅźe oblicze swoje i zmiÅ‚uje siÄ™ nad
tobÄ…. Niech zwrÃłci oblicze swoje ku tobie i niech ciÄ™ obdarzy pokojem. Pan niech ciÄ™
bÅ‚ogosÅ‚awi...

BÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Å›w. Franciszka z AsyÅźu

â€œGdzie rodzi siÄ™ BÃłg, tam nadzieja, pokÃłj i milosirdzie"- papieÅź Franciszek 25 grudnia 2015

Tylko Bog moÅźe daÄ‡ wiarÄ™; Jednak Ty moÅźesz daÄ‡ Å›wiadectwo

BÄ…dÅºmy uczniami Chrystusa

HABEMUS

PAPAM

KardynaÅ‚ Jorge Bergoglio

13 marca 2013 roku, kilka minut po godz. 19.00 ukazaÅ‚ siÄ™ biaÅ‚by dym nad kaplicÄ…
sykstyÅ„skÄ…. Mamy nowego papieÅźa, ktÃłrym zostaÅ‚ kard. Jorge Maria Bergoglio, jezuita z
Argentyny, przewodniczÄ…cy argentyÅ„skiego episkopatu i metropolita Buenos Aires. Ojciec Å›wiÄ™ty
przyjÄ…Å‚ imiÄ™ Franciszek obierajÄ…c sobie za patrona Å›w. Franciszka z AsyÅźu. Jest on 266
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papieÅźem. UrodziÅ‚ siÄ™ 17 grudnia 1936 roku, 11 marca 1958 roku wstÄ…piÅ‚ do zakonu jezuitÃłw.
PrzyjÄ…Å‚ Å›wiÄ™cenia kapÅ‚aÅ„skie 13 grudnia 1969 roku, a 20 maja 1992 roku zostaÅ‚
mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires. W listopadzie 1998 zostaÅ‚ jednoczeÅ›nie
ordynariuszem dla wiernych rytÃłw orientalnych, mieszkajÄ…cych w Argentynie (bez wÅ‚asnego
ordynariusza. )W lutym 2001 roku Jan PaweÅ‚ II wyniÃłsÅ‚ go do godnoÅ›ci kardynalskiej, nadajÄ…c
tytuÅ‚ prezbitera S. Roberto BellarminoW latach 2005-2011 (dwie kadencje po trzy lata) byÅ‚
przewodniczÄ…cym Konferencji Episkopatu Argentyny (Conferencia Episcopal Argentina).

Â
1 Homilia di Papa Francesco
Msza Å›wiÄ™ta z kardynaÅ‚ami

Kaplica SykstyÅ„ska
Czwartek, 14 marca 2013

W tych trzech czytaniach widzÄ™, Åźe jest coÅ› wspÃłlnego â€“ to ruch. W pierwszym czytaniu ruch
jest obecny w wÄ™drowaniu, w drugim czytaniu ruch ten obecny jest w budowaniu KoÅ›cioÅ‚a; w
trzecim, w Ewangelii, w wyznawaniu: wÄ™drowanie, budowanie, wyznawanie.
WÄ™drowanie. â€žChodÅºcie, domu Jakuba, postÄ™pujmy w Å›wiatÅ‚oÅ›ci PaÅ„skiej!â€• (Iz 2,
5). To jest pierwsze co BÃłg powiedziaÅ‚ do Abrahama: ChodÅº w mojej obecnoÅ›ci i bÄ…dÅº
nienaganny. WÄ™drowanie: nasze Åźycie jest wÄ™drÃłwkÄ… i kiedy siÄ™ zatrzymujemy, coÅ› nie gra.
WÄ™drowaÄ‡ nieustannie, w obecnoÅ›ci Pana, w Å›wiatÅ‚oÅ›ci Pana, starajÄ…c siÄ™ ÅźyÄ‡ tak
nienagannie, jak tego BÃłg ÅźÄ…daÅ‚ od Abrahama w Swojej obietnicy.
Budowanie. BudowaÄ‡ KoÅ›ciÃłÅ‚. MÃłwi siÄ™ o kamieniach: kamienie majÄ… swojÄ…
trwaÅ‚oÅ›Ä‡; ale kamienie Åźywe, kamienie namaszczone Duchem ÅšwiÄ™tym. BudowaÄ‡
KoÅ›ciÃłÅ‚, OblubienicÄ™ Chrystusa, na tym Åźywym kamieniu wÄ™gielnym, ktÃłrym jest ten sam Pan.
Oto kolejny ruch naszego Åźycia: budowaÄ‡.
Trzecie - wyznawanie. MoÅźemy chodziÄ‡ ile chcemy, moÅźemy budowaÄ‡ wiele rzeczy, ale jeÅ›li nie
wyznajemy Jezusa Chrystusa, nie jest dobrze. Staniemy siÄ™ uÅźytecznÄ… organizacjÄ…
pozarzÄ…dowÄ…, ale nie KoÅ›cioÅ‚em, OblubienicÄ… Chrystusa. Kiedy nie idzie siÄ™ do przodu, stoi
siÄ™. Kiedy nie buduje siÄ™ na kamieniu, co siÄ™ dzieje? Dzieje siÄ™ to, co zdarza siÄ™ dzieciom
budujÄ…cym na plaÅźy zamki z piasku â€“ wszystko siÄ™ wali, jest pozbawione trwaÅ‚oÅ›ci.
Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, przychodzi mi na myÅ›l zdanie Leona Bloya: â€žKto siÄ™ nie
modli do Pana, modli siÄ™ do diabÅ‚aâ€•. Kiedy nie wyznaje Chrystusa, wyznaje Å›wiatowoÅ›Ä‡
diabÅ‚a, Å›wiatowoÅ›Ä‡ demona.
WÄ™drowanie, budowanie, wyznawanie.
Ale sprawa nie jest taka Å‚atwa, poniewaÅź w wÄ™drowaniu, budowaniu, wyznawaniu, czasami
nastÄ™pujÄ… wstrzÄ…sy, sÄ… ruchy, ktÃłre nie sÄ… wÅ‚aÅ›ciwym ruchem chodzenia: to ruchy, ktÃłre
nas ciÄ…gnÄ… wstecz.
W tej Ewangelii nastÄ™puje szczegÃłlna sytuacja. Ten sam Piotr, ktÃłry wyznaÅ‚ Jezusa Chrystusa,
mÃłwi Mu: Ty jesteÅ› Chrystus, Syn Boga Åźywego. PÃłjdÄ™ za TobÄ…, ale nie mÃłwmy o krzyÅźu. To
nie wchodzi w grÄ™. PÃłjdÄ™ za TobÄ… z innymi moÅźliwoÅ›ciami, bez krzyÅźa.
Kiedy wÄ™drujemy bez KrzyÅźa, kiedy budujemy bez KrzyÅźa i kiedy wyznajemy Chrystusa bez KrzyÅźa,
nie jesteÅ›my uczniami Pana: jesteÅ›my ludÅºmi tego Å›wiata, jesteÅ›my biskupami, kapÅ‚anami,
kardynaÅ‚ami, papieÅźami, ale nie uczniami Pana.
ChciaÅ‚bym, abyÅ›my wszyscy, po tych dniach Å‚aski, mieli odwagÄ™, wÅ‚aÅ›nie odwagÄ™,
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chodziÄ‡ w obecnoÅ›ci Pana, z KrzyÅźem Pana; budowaÄ‡ KoÅ›ciÃłÅ‚ na Krwi Pana, przelanej na
KrzyÅźu; i wyznawaÄ‡ jedynÄ… chwaÅ‚Ä™: Chrystusa UkrzyÅźowanego. W ten sposÃłb KoÅ›ciÃłÅ‚
bÄ™dzie szedÅ‚ naprzÃłd.
Å»yczÄ™ nam wszystkim, aby Duch ÅšwiÄ™ty, przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, udzieliÅ‚ nam
tej Å‚aski: wÄ™drowania, budowania, wyznawania Jezusa Chrystusa UkrzyÅźowanego. Niech siÄ™ tak
stanie. Amen.

Moje refleksje:

PragnÄ…Å‚ aby koÅ›ciÃłÅ‚ byÅ‚ ubogi i dla ubogich,,, i wybÃłr padÅ‚ na Niego.
"Pierwszy jezuita papieÅźem, pierwszy latynoamerykanin, pierwszy Franciszek".
PrzyjmujÄ…c imiÄ™ Franciszek zapewne miaÅ‚ Å›wiadomoÅ›Ä‡, nie tylko symboliki ubÃłstwa
zwiÄ…zanej z imieniem, ale i sÅ‚Ãłw, jakie Å›w. Franciszek z AsyÅźu usÅ‚yszaÅ‚ od Chrystusa w
czasie objawienia: "Franciszku, idÅº odbuduj mÃłj KoÅ›ciÃłÅ‚, gdyÅź popada w ruinÄ™"
ArgentyÅ„ski kardynaÅ‚ Jorge Mario Bergoglio, dziÅ› - papieÅź Franciszek nigdy nie zabiegaÅ‚ o
godnoÅ›ci. Å»yÅ‚ skromnie. Gdy zostaÅ‚ metropolitÄ… argentyÅ„skiej stolicy zrezygnowaÅ‚ z
paÅ‚acu arcybiskupiego. WybraÅ‚ ubogie mieszkanie. Sam sobie sprzÄ…taÅ‚, gotowaÅ‚, praÅ‚.
CzÄ™sto moÅźna byÅ‚o go spotkaÄ‡ w autobusie komunikacji publicznej. Gdy w 2001 roku Jan
PaweÅ‚ II kreowaÅ‚ go kardynaÅ‚em poprosiÅ‚ wiernych, by zebrane dla niego pieniÄ…dze na
podrÃłÅź do Rzymu oddali ubogim. Wieczorem 13 marca 2013 roku na balkonie Bazyliki Å›w. Piotra
poprosiÅ‚ wiwatujÄ…cy tÅ‚um o modlitwÄ™.czytaj wiÄ™cej

Warto teÅź wiedzieÄ‡ ...

Â
ÅšW. FRANCISZEK KSAWERY (jezuita)
BoÅźe Przedwieczny, StwÃłrco wszechrzeczy, pomnij, Åźe dusze niewiernych sÄ… dzieÅ‚em rÄ…k
Twoich, uczynione na obraz i podobieÅ„stwo Twoje. Oto, Panie! ku zelÅźywoÅ›ci Twojej piekÅ‚o siÄ™
tymi duszami napeÅ‚nia. Pomnij, Åźe Syn TwÃłj Jezus Chrystus dla ich zbawienia poniÃłsÅ‚
najokrutniejszÄ… Å›mierÄ‡. Nie dopuszczaj, bÅ‚agam CiÄ™, aby Syn TwÃłj u tych niewiernych miaÅ‚
byÄ‡ dÅ‚uÅźej przedmiotem wzgardy. Daj siÄ™ ubÅ‚agaÄ‡ modlitwami dusz Å›wiÄ™tych i
woÅ‚aniem KoÅ›cioÅ‚a, najÅ›wiÄ™tszej Oblubienicy najÅ›wiÄ™tszego Syna Twego, pomnij na
miÅ‚osierdzie Twoje, a zapomniawszy na ich baÅ‚wochwalstwo i niewiernoÅ›Ä‡ spraw, by i oni
przyszli do uznania Tego, ktÃłrego posÅ‚aÅ‚eÅ›, Pana Jezusa Chrystusa, ktÃłry jest Zbawicielem,
Å»yciem i Zmartwychwstaniem naszym, przez ktÃłregoÅ›my wybawieni i uwolnieni zostali, ktÃłremu
niechaj bÄ™dzie chwaÅ‚a na wieki wiekÃłw. Amen.
Odpust (Racc. 28). 300 dni raz na dzieÅ„ za odmÃłwienie tej modlitwy z sercem skruszonym i naboÅźnie.
(Pius IX. Reskr. wÅ‚asnor. d. 24 maja 1847). Tekst modlitwy cyt. za: Odpusty. PodrÄ™cznik dla
duchowieÅ„stwa i wiernych. OpracowaÅ‚ na podstawie niemieckiego dzieÅ‚a KsiÄ™dza Fr. Beringera SI
Ks. Augustyn Arndt SI. To wydanie szczegÃłlnie zatwierdzone zostaÅ‚o przez Åšw. KongregacjÄ™
OdpustÃłw. KrakÃłw 1890, ss. 234-235.
â€žWolnoÅ›Ä‡ i nadzieja idÄ… w parze. Tam, gdzie nie ma nadziei, nie moÅźe byÄ‡ teÅźâ€•
wolnoÅ›ci PapieÅź Franciszek
Â
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