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Trzeba otrz#sn## si# z oboj#tno#ci i uwolni# si# z niewoli dobrobytu materialnego

Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry!

Dzisiejszy dzie# nie wydaje si# zbyt pi#kny [pada deszcz], ale wy jeste#cie dzielni i przyszli#cie
pomimo deszczu. Dzi#kuj#! Obecna audiencja odbywa si# w dwóch miejscach. Chorzy s# w Auli
Paw#a VI, z powodu deszczu; jest im tam wygodniej, i  #ledz# audiencj# za pomoc# telebimów; a
my jeste#my tutaj. I my, i oni jeste#my zjednoczeni, i proponuj#, aby#my ich pozdrowili oklaskami!
Wiem, #e nie#atwo klaska#, trzymaj#c parasol w r#kach!
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Po#ród wielu aspektów mi#osierdzia jest jeden, którym jest odczuwanie lito#ci lub litowanie
si# nad lud#mi, którzy potrzebuj# mi#o#ci. Pietas — lito##, mi#o##, pobo#no## — jest poj#ciem,
które istnia#o w #wiecie grecko-rzymskim, gdzie oznacza#o jednak akt podporz#dkowania si#
prze#o#onym: przede wszystkim oddawanie czci nale#nej bogom, a tak#e szacunek dzieci dla
rodziców, zw#aszcza starszych. Natomiast dzisiaj musimy uwa#a#, aby nie uto#samia# lito#ci z
owym  pietyzmem, do## rozpowszechnionym, który jest tylko powierzchownym uczuciem i obra#a
godno## drugiego cz#owieka. Podobnie,  lito#ci nie nale#y myli# tak#e ze wspó#czuciem, jakie
odczuwamy w stosunku do zwierz#t, które z nami #yj#. Zdarza si# bowiem, #e niekiedy #ywi si#
to uczucie w stosunku do zwierz#t, a pozostaje oboj#tnym w obliczu cierpienia braci. Jak cz#sto
widzimy ludzi bardzo przywi#zanych do kotów czy psów, którzy jednak pozostawiaj# bez pomocy
s#siada, s#siadk#, którzy s# w potrzebie... To nie jest w porz#dku.

Lito##, o której chcemy mówi#, jest przejawem mi#osierdzia Bo#ego. Jest ona jednym z siedmiu
darów Ducha #wi#tego, które Pan daje swoim uczniom, aby ich uczyni# «uleg#ymi, by szli
za poruszeniami Ducha #wi#tego» (por. Katechizm Ko#cio#a Katolickiego, 1830). Wiele razy w
Ewangeliach jest przytaczane spontaniczne wo#anie, z jakim osoby chore, op#tane, ubogie czy te#
uci#nione zwraca#y si# do Jezusa: «Ulituj si#» (por. Mk 10, 47. 48; Mt 15, 22; 17, 15). Jezus obdarza#
wszystkich spojrzeniem mi#osierdzia i pociech# swojej obecno#ci. W tych wo#aniach o pomoc czy
pro#bach o ulitowanie si# ka#dy wyra#a# tak#e swoj# wiar# w Jezusa, nazywaj#c Go «Mistrzem»,
«Synem Dawida» i «Panem». Wyczuwali, #e by#o w Nim co# niezwyk#ego, #e móg# im pomóc w
wyrwaniu si# ze smutnej kondycji, w której si# znajdowali. Dostrzegali w Nim mi#o## samego Boga. I
chocia# cisn## si# t#um, Jezus wychwytywa# te pro#by o lito## i litowa# si#, zw#aszcza gdy widzia#
ludzi cierpi#cych i zranionych w swej godno#ci, jak w przypadku kobiety cierpi#cej na krwotok (por.
Mk 5, 32). Wzywa# ich, aby ufali w Niego i w Jego S#owo (por. J 6, 48-55). Dla Jezusa odczuwanie
lito#ci oznacza#o dzielenie smutku spotykanych osób, ale jednocze#nie osobiste dzia#anie, aby
przemieni# go w rado##.

Równie# my jeste#my wezwani, aby#my kultywowali w sobie postawy wspó#czucia w obliczu
licznych sytuacji #ycia, otrz#sn#li si# z oboj#tno#ci, która uniemo#liwia rozpoznawanie potrzeb
otaczaj#cych nas braci, i uwolnili si# z niewoli dobrobytu materialnego (por. 1 Tm 6, 3-8).

Spójrzmy na przyk#ad Maryi Dziewicy, która troszczy si# o ka#de ze swoich dzieci i jest dla nas,
wierz#cych, ikon# pobo#no#ci. Dante Alighieri wyra#a to w modlitwie do Matki Bo#ej umieszczonej
w zwie#czeniu Raju: «W tobie jest zbo#no## (...) w tobie dobroci poryw mi#osierny, w tobie wszelaka
stworze# doskona#o##» (XXXIII, 19-21). Dzi#kuj#.

Do Polaków:

Witam pielgrzymów polskich. Jutro przypada uroczysto## Zes#ania Ducha #wi#tego. Pro#my, by
Bo#y Duch nape#ni# nasze serca. Otwórzmy je na Jego dzia#anie. #w. Pawe# przypomina nam, #e
Duch #wi#ty wstawia si# za nami w b#aganiach, gdy nie umiemy si# modli# tak, jak trzeba. Pro#my
Go, by wspiera# nasz# modlitw# i nasze dzia#ania, by opromienia# je swoim #wiat#em i uczyni# je
zgodnymi z wol# Bo##. Wam wszystkim tu obecnym i waszym bliskim z serca b#ogos#awi#.


