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Speaker:

[„Panie, je#li chcesz, mo#esz mnie oczy#ci#” (#k 5,12). Tymi s#owami, jak s#yszeli#my w
przypomnianej dzisiaj Ewangelii, b#aga# o cud uzdrowienia pewien tr#dowaty. Pan Jezus
„zdj#ty lito#ci#, wyci#gn## r#k#, dotkn## go i rzek#: «Chc#, b#d# oczyszczony!»” (1, 41).
Prawo Moj#eszowe zakazywa#o zbli#a# si# do osób tr#dowatych (por. Kp# 13,45-46). Chrystus
wyci#gn## jednak do niego r#k#, a nawet go dotkn##. Ile# razy tak#e my spotykamy w #yciu
biednych, bezdomnych, ludzi z marginesu. Bywamy wobec nich mo#e nawet szczodrzy, okazujemy
wspó#czucie, ale czy podajemy d#o#? Pan Jezus uczy nas, aby nie ba# si# dotkni#cia r#ki ubogich,
bo On sam jest w nich obecny. „Id#, poka# si# kap#anowi i z#ó# ofiar# za swe oczyszczenie,
jak przepisa# Moj#esz, na #wiadectwo dla nich” (w. 14). Ten, kolejny nakaz Jezusa ukazuje, #e
#aska Bo#a dzia#a bez rozg#osu, jest darem, który pozwala grzesznym, zagubionym na powrót
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do wspólnoty, daje moc do sk#adania ewangelicznego #wiadectwa. Maj#c #wiadomo## w#asnych
grzechów i win, pro#my Chrystusa: „Panie, je#li chcesz, mo#esz mnie oczy#ci#” (#k 5,12).]

Santo Padre:

Do il mio cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, il caso del lebbroso di cui
abbiamo parlato oggi e la sua domanda di essere guarito, ci ricordano il nostro grido a Dio di essere
liberati dai peccati, dalle omissioni e dalla colpa. Ricordiamoci che Dio non ci abbandona mai, anzi
ci viene incontro, ci guarisce, ci assolve e perdona. Con questa consapevolezza, fiduciosi nella Sua
misericordia, attraversiamo la Porta Santa dell’Anno Giubilare. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

[Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, sytuacja tr#dowatego, o którym dzisiaj
mowa, jego pro#ba o uzdrowienie, przypomina nam nasze wo#anie do Boga o uwolnienie z
grzechów, zaniedba# i poczucia winy. Pami#tajmy, #e Bóg nas nigdy nie opuszcza, przeciwnie,
wychodzi nam na spotkanie, uzdrawia, rozgrzesza i przebacza. Z t# #wiadomo#ci#, ufni w Jego
mi#osierdzie, przekraczajmy #wi#t# Bram# Roku Jubileuszowego. Nich b#dzie pochwalony Jezus
Chrystus.]


