Błogosławieństwem i uwielbieniem, które Bóg ceni najbardziej, jest miłość braterska. Dlatego oddajemy Mu chwałę, ponieważ wierzymy i wiemy, że całe dobro, które dokonuje się z dnia na dzień na ziemi, ostatecznie pochodzi od Niego.
31.12.
Dziękujmy Bogu: za dobre rzeczy, które wydarzyły się w czasie pandemii, za wielu ludzi, którzy nie robiąc hałasu, starali się uczynić ciężar próby bardziej znośnym.
31.12.
#BożeNarodzenie jest świętem Miłości wcielonej, narodzeniem dla nas Jezusa Chrystusa. On jest światłem ludzi, które świeci w ciemności, ono nadaje sens ludzkiej egzystencji i całej historii.
31.12.
Syn Boży schodzi z nieba i przychodzi na ziemię, aby zanieść nas wszystkich do nieba! Oto, nad czym powinniśmy medytować, kontemplować, to nad czym powinniśmy podejmować refleksję podczas #BożegoNarodzenia.
30.12.
#Modlitwa dziękczynienia zaczyna się od uznania, że zostaliśmy pomyślani, zanim nauczyliśmy się myśleć; zostaliśmy pokochani, zanim nauczyliśmy się kochać. Jeśli spojrzymy na życie w ten sposób, wtedy „dziękuję" stanie się nicią przewodnią naszych dni. #AudiencjaOgólna
30.12.
Syn Boży urodził się odrzucony, aby nam powiedzieć, że każdy człowiek odrzucony jest dzieckiem Bożym. Przyszedł na świat, jak dziecko przychodzi na świat, słaby i kruchy, byśmy mogli z czułością przyjąć nasze ułomności.
29.12.
Podczas gdy upadek człowieka polega na tym, że każdy idzie swoją drogą, to w żłóbku wszyscy w nocy świata zwracają się do Jezusa, Księcia Pokoju. #Żłóbek
28.12.
Postanowiłem ogłosić specjalny Rok poświęcony Rodzinie #Amorislaetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa. Powierzmy Świętej Rodzinie z Nazaretu naszą drogę wraz z rodzinami całego świata.
27.12.
Także my możemy zmieniać każdego dnia zło w dobro. Gesty miłości zmieniają historię: także te małe, ukryte, codzienne. Ponieważ Bóg kieruje historią poprzez odwagę pokornych, którzy się modlą, kochają i przebaczają.
26.12.
Święty Szczepan jest pierwszym męczennikiem, pierwszym z wielu braci i sióstr, którzy stale wnoszą światło w ciemności: kiedy rzucano w niego kamieniami nienawiści, on odpłacał słowami przebaczenia. W ten sposób zmienił historię.
26.12.
W tych dniach otrzymałem życzenia bożonarodzeniowe z Rzymu oraz z innych części świata. Nie mogąc odpowiedzieć każdemu, wyrażam wszystkim moją wdzięczność, szczególnie za dar modlitwy, który chętnie odwzajemniam.
26.12.
Niech Boże Narodzenie będzie dla wszystkich okazją do ponownego odkrycia rodziny jako kolebki życia i wiary; miejsca gościnnej miłości, dialogu, przebaczenia, braterskiej solidarności i wspólnie dzielonej radości, źródła pokoju dla całego rodzaju ludzkiego.
25.12.
Syn Boży, rodząc się w ciele, uświęcił miłość rodzinną. Moje myśli kierują się w tej chwili do rodzin: do tych, które nie mogą się dziś zjednoczyć, jak również do tych, które są zmuszone do pozostania w domu.
25.12.
W każdym dostrzegam odzwierciedlenie oblicza Boga, a w tych, którzy cierpią, widzę Pana, który prosi o moją pomoc. Widzę Go w chorym, ubogim, bezrobotnym, usuniętym na margines, w imigrancie i uchodźcy.
25.12.
Dzięki temu Dziecięciu, wszyscy możemy zwracać się do Boga, nazywając go „Ojcem", „Tatusiem". W ten sposób wszyscy możemy się nawzajem nazywać: z każdego kontynentu, z każdego języka i kultury, z naszymi tożsamościami i różnicami, a jednak wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.
25.12.
„Dziecię nam się narodziło" (Iz 9, 5). Przyszło, aby nas zbawić! Głosi nam Ono, że cierpienie i zło nie mają ostatniego słowa. Pogodzenie się z przemocą i niesprawiedliwością oznaczałaby odrzucenie radości i nadziei Bożego Narodzenia.
25.12.
Narodziny Jezusa są nowością, która pozwala nam rodzić się co roku na nowo, znaleźć w Nim siłę, by stawić czoło każdej próbie. #BożeNarodzenie
25.12.
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#BożeNarodzenie
25.12.
Syn został nam dany. To Ty, Jezu, jesteś Synem, który czyni mnie synem. Ty, którzy nie zostawiasz mnie samego, pomóż mi pocieszyć Twoich braci, bo od tej nocy wszyscy oni są moimi braćmi. #BożeNarodzenie
24.12.
Bóg przychodzi na świat jako syn, aby uczynić nas dziećmi Bożymi. Cóż za wspaniały dar! Dzisiaj Bóg nas zadziwia i mówi do każdego z nas: „Jesteś cudem". #BożeNarodzenie
24.12.
Bóg zamieszkuje blisko nas, ubogi i potrzebujący, aby powiedzieć nam, że, służąc ubogim, będziemy Go miłować. Od dzisiejszego wieczoru, „Przybytek Boga jest tuż koło nas, z całym ekwipunkiem miłości" (E. Dickinson). #BożeNarodzenie
24.12.
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Follow the Solemnity of the Nativity of the Lord - Midnight Mass - Saint Peter`s Basilica at 19:30 (CET) vatican.va/content/france...
24.12.
Boże Narodzenie jest świętem miłości Boga do nas: miłości, która inspiruje, kieruje i zmienia na lepsze oraz odbiera ludzki strach wyzbycia się “pewności" na rzecz powierzenia się “tajemnicy".
24.12.
O ile #pandemia zmusiła nas do zachowania większego dystansu, to Jezus w żłóbku wskazuje nam drogę czułości i bliskości, aby być bardziej ludzkimi. Podążajmy tą drogą. #BożeNarodzenie
#AudiencjaOgólna
23.12.
Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który stał się człowiekiem, podobnym do nas, napełni nasze serca nadzieją i pokojem. #Adwent
22.12.
Ten, kto nie patrzy na kryzys w świetle Ewangelii, ogranicza się do dokonania autopsji zwłok: patrzy na kryzys, ale bez ewangelicznej nadziei, bez światła Ewangelii. vatican.va/content/france...
21.12.
Jezus nie oczekuje, że staniemy się dobrzy, aby nas pokochał, ale daje się nam bezinteresownie.
21.12.
#Solidarność wyraża się konkretnie w służbie, która może przyjmować bardzo różne formy w sposobie działania dla innych. Służyć oznacza zatroszczyć się o tych, którzy są słabi w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym ludzie. #DzieńLudzkiejSolidarności
20.12.
Choinka i żłóbek są znakami nadziei, szczególnie w tym trudnym czasie. Nie zatrzymujmy się jednak na samym znaku, ale odkrywajmy jego znaczenie, tzn. pójdźmy do Jezusa, wejdźmy w miłość Boga, którą On objawił, w nieskończoną dobroć, której pozwolił zabłysnąć nad światem.
19.12.
Zachęcam was do poświęcenia czasu na modlitwę, medytowania w świetle Słowa Bożego, aby Duch Święty zamieszkujący w nim oświecił drogę, którą należy podążać oraz przemienił serce, w oczekiwaniu na narodziny Pana Naszego Jezusa. #Adwent
18.12.
Kochać bliźniego jak siebie samego oznacza także zaangażowanie w budowanie świata, gdzie wszyscy mają dostęp do dóbr ziemi oraz możliwość realizacji siebie jako osoby oraz rodziny, gdzie wszyscy mają zagwarantowane podstawowe prawa oraz godność. #DzieńMigranta
18.12.
«Dusza nasza oczekuje Pana: On jest naszą pomocą i tarczą. I w Nim raduje się nasze serce» (Ps 32, 20-21). Ufne oczekiwanie na Pana pozwala znaleźć umocnienie i odwagę w ponurych chwilach życia. #Adwent
17.12.
Wydarzenia, które naznaczyły ten rok pouczają nas o ważności podejmowania wzajemnej troski o siebie oraz o stworzenie. Dlatego jako temat Orędzia na 54. #ŚwiatowyDzieńPokoju wybrałem słowa: „Kultura troski jako droga pokoju". vatican.va/content/france...
17.12.
Proszę Boga, aby wzbudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, szczególnie najsłabszych i bezbronnych oraz, aby udzielił siły tym, którzy ich przyjmują oraz otaczają troską, również wtedy, kiedy wymaga to heroicznej miłości.
16.12.
#Modlitwa w okresie #Adwentu pomaga nam przypomnieć sobie, że nie jesteśmy bardziej sprawiedliwi ani lepsi od innych, ale wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi dotknięcia miłosierdzia Bożego. #AudiencjaOgólna
16.12.
Modlić się to zapalić w nocy światło. #Modlitwa budzi z letniości życia powierzchownego, wznosi spojrzenie ku górze, przywraca współbrzmienie z Panem; pozwala Bogu, aby był blisko, ponieważ wyzwala z samotności i daje nadzieję.
15.12.
#Adwent jest czasem, który został nam dany, aby przyjąć Pana, który wychodzi nam na spotkanie, aby potwierdzić nasze pragnienie Boga, aby popatrzeć naprzód i przygotować się na powrót Chrystusa.
14.12.
Błogosławię figurki Jezusa, które zostaną umieszczone w żłóbkach. Kiedy modlicie się z waszą rodziną w domu, przed szopką, dajcie się pociągnąć czułości Dzieciątka Jezus, które narodziło się wśród nas ubogie i kruche, aby dać nam swoją miłość.
13.12.
Dziewica Maryja czekała w milczeniu na zbawcze Słowo Boże, którego wysłuchała, przyjęła, a następnie poczęła. W niej Bóg stał się bliski. Dlatego Kościół nazywa Maryję „Przyczyną naszej radości". #AniołPański
13.12.
Aktualna pandemia i zmiany klimatyczne wpływają przede wszystkim na życie najbiedniejszych. Powinniśmy promować kulturę, która stawia w centrum ludzką godność i dobro wspólne. Dlatego, Stolica Apostolska jednoczy się z dążeniem do zerowej emisji CO2.
12.12.
Wpatrując się w obraz Dziewicy z #Guadalupe, widzimy trzy rzeczywistości: obfitość, błogosławieństwo i dar. Bóg zawsze daje się w obfitości mówiąc dobrze, „błogosławiąc".
12.12.
Prowadzeni przez Matkę Jezusa w drodze do Bożego Narodzenia, w tych trudnych czasach dla wielu, starajmy się odkryć wielką nadzieję i radość, które daje nam przyjście Syna Bożego na świat. #Adwent
11.12.
Panie Boże, przez macierzyńskie wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy z Loreto, spraw, aby nasz duch wznosił się w górę na skrzydłach wiary, nadziei i miłości. Strzeż wszystkich, którzy Jej wzywają jako Niebieskiej Patronki. #MaryjaZLoreto #jubileuszloretański
10.12.
Każdy jest wezwany do wniesienia z odwagą i determinacją wkładu w poszanowanie podstawowych praw człowieka każdej osoby, a szczególnie tych „niewidzialnych": tych, którzy są głodni i spragnieni, którzy są nadzy, chorzy, obcy lub uwięzieni. (Mt 25, 35-36)
10.12.
Bóg słyszy wołanie tych, którzy Go wzywają. Także nasze prośby wymamrotane, również te, które pozostają w głębi serca. Ojciec chce nam dać swojego Ducha, który ożywia każdą #modlitwę i przekształca wszystko. To kwestia cierpliwości, wytrwania w oczekiwaniu. #AudiencjaOgólna
9.12.
W 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła katolickiego, chciałbym podzielić się z wami osobistymi refleksjami na temat tej nadzwyczajnej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas. vatican.va/content/france...
8.12.
Nie uda się nam naśladować nieskalanego piękna naszej Matki, a jednak ono nas pociąga. Powierzmy się Jej i raz na zawsze powiedzmy „nie" dla grzechu i „tak" dla łaski. #AniołPański
8.12.
Pragnę być blisko wszystkich lekarzy oraz pielęgniarek i pielęgniarzy w tym momencie, kiedy pandemia wzywa nas do bycia blisko mężczyzn i kobiet, którzy cierpią. Dziękuję za bliskość, dziękuję za czułość, dziękuję za profesjonalizm, z którym troszczycie się o chorych.
7.12.
Nawrócenie jest łaską, o którą należy prosić Boga z mocą. Jesteśmy naprawdę nawróceni, kiedy otwieramy się na piękno, dobroć, czułość Boga, a następnie zostawiamy to, co fałszywe i ulotne, na rzecz tego, co prawdziwe, piękne i trwające wiecznie. #EwangeliaDnia
6.12.
Jak przed narodzeniem byliśmy oczekiwani przez tego, kto nas kochał, tak teraz czeka na nas uosobiona Miłość. A skoro jesteśmy oczekiwani w Niebie, dlaczego mamy żyć ziemskimi dążeniami? Dlczego tracić czas na narzekanie nad nocą, skoro czeka nas światło dnia?
5.12.
Przyjdź, Panie Jezu, uczyń nasze rozproszone serca czuwającymi: pozwól poczuć pragnienie modlitwy i potrzebę miłowania.
4.12.
Aby „odbudować lepiej" nasze społeczeństwo, potrzeba, by inkluzja osób najsłabszych zawierała również promocję ich czynnego udziału. #IDPD vatican.va/content/france...
3.12.
Inkluzja powinna być «skałą», na której można budować programy i inicjatywy instytucji cywilnych, żeby nikt, a szczególnie ten, kto znajduje się w największych trudnościach, nie pozostawał wykluczony. #IDPD
3.12.
Pierwszym krokiem wiary jest powiedzenie Panu, że Go potrzebujemy, że potrzebujemy Jego bliskości. W ten sposób wzywając Jego bliskości, będziemy ćwiczyć naszą czujność.
3.12.
Łaska Boża zmienia życie: bierze nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nigdy nie zostawia nas takimi, jakimi jesteśmy. #AudiencjaOgólna
2.12.
Współcześnie, podobnie jak wcześniej, źródło niewolnictwa znajduje się w wizji osoby ludzkiej, która dopuszcza możliwość traktowania jej jak przedmiot, depcząc jej godność. Niewolnictwo jest naszą „nie-godnością", ponieważ pozbawia nas wszelkiej godności.
2.12.
Powtarzajmy często typowe wezwanie Adwentu: «Przyjdź, Panie Jezu» (Ap 22, 20): przed spotkaniami, nauką, pracą i decyzjami do podjęcia, w ważnych chwilach oraz w momentach próby: Przyjdź Panie Jezu.
2.12.
Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby nasza relacja z Jezusem Chrystusem była karmiona słowem bożym i życiem modlitwy.
1.12.
Pamiętajmy, że nawet zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem (por. Evangelium Vitae, 9). Zdecydowane odrzucenie kary śmierci pokazuje, jak bardzo możliwe jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka. #FratelliTutti #NoDeathPenalty
30.11.
#Adwent to czas, w którym mamy pamiętać o bliskości Boga, który do nas przyszedł.
30.11.
Modlić się i miłować – to właśnie jest czuwanie. Kiedy Kościół uwielbia Boga i służy bliźniemu, nie żyje w nocy. Nawet jeśli jest znużony i ciężko doświadczany, podąża ku Panu. Przyzywajmy Go: Przyjdź Panie Jezu, potrzebujemy Ciebie!
29.11.
#Adwent jest nieustannym przywoływaniem nadziei: przypomina nam, że Bóg jest obecny w historii, aby doprowadzić ją do ostatecznego celu i pełni, którą jest Pan Jezus Chrystus.
29.11.
Nawrócenie polega właśnie na tym: zejść z bezdroży, a wejść na drogę Boga.
28.11.
Wszyscy kochamy Jezusa, wszyscy chcemy za Nim iść, ale musimy być zawsze czujni, aby trwać na Jego drodze. Możemy bowiem stopami, ciałami być z Nim, ale nasze serce może być daleko i prowadzić nas na manowce. #Konsystorz
28.11.
Orędzie o męce, śmierci i zmartwychwstaniu (Mk 10, 32-45) jest Słowem, które zbawia, potrzebnym Kościołowi wszystkich czasów. Także my, Papież i Kardynałowie, musimy zawsze przeglądać się w tym słowie prawdy: jest bolesna, ale nas uzdrawia, wyzwala i nawraca. #Konsystorz
28.11.
Follow the Ordinary Public Consistory for the creation of new Cardinals - Saint Peter`s Basilica at 16 (CET) vatican.va/content/france...
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28.11.
Nie żyjemy bez celu i bez przeznaczenia. Jesteśmy oczekiwani, jesteśmy cenni. Bóg dla nas przygotował miejsce najbardziej godne i najpiękniejsze – Raj.
28.11.
Bóg jest bardziej cierpliwy z nami, i kto z wiarą oraz wytrwałością puka do drzwi jego serca nie będzie zawiedziony. #Modlitwa
27.11.
Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego, który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością, zaszczep w nasze serca ducha braterstwa. Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata, bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen. #FratelliTutti
26.11.
Kiedy się modlimy, Bóg otwiera nasze oczy, odnawia i przemienia nasze serca, uzdrawia nasze rany i udziela nam łaski, której potrzebujemy. #AudiencjaOgólna #Modlitwa
25.11.
Zbyt często kobiety są atakowane, maltretowane, gwałcone, zmuszane do prostytucji…Jeśli chcemy lepszego świata, który będzie domem pokoju, a nie przedsionkiem wojny, musimy zrobić znacznie więcej dla godności każdej kobiety.
25.11.
Zatroszczmy się o kruchość każdego mężczyzny, kobiety, dziecka i starca, z tą postawą solidarności i troski, postawą bliskości miłosiernego Samarytanina. #FratelliTutti
24.11.
Nie jesteśmy stworzeni do marzenia o wakacjach czy weekendach, ale żeby realizować marzenia Boga na tym świecie. Uczynił nas zdolnymi do marzeń, abyśmy opowiedzieli się za pięknem życia. A uczynki miłosierdzia są najpiękniejszymi uczynkami życia.
23.11.
Drodzy młodzi, nie rezygnujmy z naszych wielkich marzeń. Pan nie chce, byśmy zawężali nasze horyzonty, nie chce, byśmy zatrzymywali się na poboczach życia, ale dążyli do wielkich celów z radością i śmiałością. #takeupthecross vatican.va/content/france...
22.11.
Zanim da nam swoją miłość na krzyżu, Jezus przekazuje nam swoją ostatnią wolę. Mówi, że dobro, które uczynimy jednemu z jego braci najmniejszych - głodnemu, spragnionemu, cudzoziemcowi, potrzebującemu, choremu, więźniowi – to dobro wyświadczone Jemu (Mt 25, 37-40). #EwangeliaDnia
22.11.
Dzisiaj, w Niedzielę #ChrystusaKróla, Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, symbole Światowych Dni Młodzieży, rozpoczynają pielgrzymkę, która zaprowadzi nas do Lizbony w 2023 roku. #takeupthecross
22.11.
Drodzy młodzi, skutki naszych działań i decyzji dotkną was w pierwszej osobie; tym bardziej, nie możecie opuścić miejsc, gdzie rodzi się teraźniejszość i przyszłość. Albo się włączycie, albo historia przejdzie ponad wami. #EkonomiaFranciszka
21.11.
Dziś wspominamy ofiarowanie Maryi w świątyni i obchodzimy Dzień #ProOrantibus. Dziękujemy wam, siostry i bracia kontemplacyjni, ponieważ jesteście wsparciem dla słabych, światłem wskazującym port, pochodniami, które rozświetlają noc, jutrzenkami zapowiadającymi nowy dzień.
21.11.
Każde dziecko potrzebuje przyjęcia i obrony, pomocy i ochrony, począwszy od matczynego łona. #ŚwiatowyDzieńDzieci
20.11.
Ziemia i jej ubodzy pilnie potrzebują zdrowej ekonomii i zrównoważonego rozwoju. Dlatego jesteśmy wezwani do zweryfikowania naszych schematów myślowych i moralnych, aby były zgodne z przykazaniami Bożymi i dobrem wspólnym.
20.11.
«Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2, 19). Wszystko, co jej się przydarza, przechodzi do jej serca, aby zostać przesiane przez #modlitwę i przez nią przemienione. #AudiencaOgólna
18.11.
Nawet uśmiech, który dzielimy z ubogimi, jest źródłem miłości i radości. Niech ta wyciągnięta ręka zawsze będzie wzbogacona uśmiechem tych, którzy nie obciążają obecnością i oferowaną pomocą, ale cieszą się jedynie z życia w stylu uczniów Chrystusa.
17.11.
Wszystkie rodzaje fundamentalistycznej nietolerancji niszczą relacje pomiędzy osobami, grupami i narodami. Angażujmy się, aby żyć i uczyć wartości szacunku, miłości zdolnej do przyjęcia różnic oraz pierwszeństwa ludzkiej godności. #DzieńTolerancji #FratelliTutti
16.11.
Wyciągnij rękę do potrzebującego, zamiast domagać się tego, czego ci brakuje: tak pomnożysz otrzymane talenty. (Mt 25:14-30) #ŚwiatowyDzieńUbogich #EwangeliaDnia
15.11.
Błogosławieństwo Pana spływa na nas, a nasza modlitwa osiąga swój cel wtedy, gdy towarzyszy im służba ubogim. #ŚwiatowyDzieńUbogich vatican.va/content/france...
14.11.
Wyciąganie ręki pozwala odkryć przede wszystkim temu, który to robi, że istnieje w nas zdolność do wykonywania gestów, które nadają życiu sens. #ŚwiatowyDzieńUbogich
13.11.
Szczodrość, która wspiera słabego, pociesza uciśnionego, łagodzi cierpienia i przywraca godność temu, kto został jej pozbawiony, jest warunkiem życia w pełni ludzkiego.
12.11.
Ten, kto się modli nigdy nie jest sam. Jezus obejmuje nas swoją modlitwą, abyśmy mogli modlić się w Nim i przez Niego. To jest dzieło Ducha Świętego. Ewangelia zaprasza nas do modlitwy do Ojca w imię Jezusa. #Modlitwa #AudiencjaOgólna
11.11.
Dzisiaj liturgia wspomina #ŚwiętegoMarcina, Biskupa Tours, wielkiego Pasterza Kościoła, który charakteryzował się miłosierdziem dla biednych i zmarginalizowanych. Niech jego przykład uczy nas bycia bardziej odważnymi w wierze oraz hojnymi w miłości.
11.11.
Społeczeństwo ubogaca się dialogiem nauki i wiary, który otwiera przed myśleniem nowe horyzonty. Oby postępy naukowe dokonywały się w świetle wiary, tak, aby zapewnić centralne miejsce osoby ludzkiej. #ŚwiatowyDzieńNauki
10.11.
Dzisiaj, w święto poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie, przypominamy, że Pan pragnie zamieszkać w każdym sercu. Również wtedy, gdy zdarza się nam oddalić od Niego, Panu wystarczą trzy dni, aby odbudować w nas swoją świątynię (por. J 2, 19)!
9.11.
Wiara, „która działa przez miłość" (Gal 5:6) jest tą jaśniejącą lampą, z którą możemy pokonać mroki śmierci i dotrzeć do wielkiego święta życia. #EwangeliaDnia (Mt 25:1-13)
8.11.
Wszyscy możemy dawać bez oczekiwania czegoś w zamian, czynić dobro, nie żądając tego samego od osoby, której pomagamy. Dlatego właśnie Jezus zaleca: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10, 8). #FratelliTutti
7.11.
Wojna jest zaprzeczeniem wszystkich praw i dramatyczną agresją przeciw środowisku. Jeśli chce się autentycznego integralnego rozwoju dla wszystkich, trzeba niestrudzenie angażować się w unikanie wojny. #EnvironmentConflictDay #FratelliTutti
6.11.
Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby postęp robotyki i sztucznej inteligencji był zawsze w służbie człowieka.
5.11.
Modlitwa za zmarłych, zanoszona z ufnością, że oni żyją blisko Boga, rozlewa również na nas dobrodziejstwa: wychowuje do prawdziwej wizji życia; otwiera na prawdziwą wolność, ukierunkowuje na ciagłe poszukiwanie dóbr wiecznych.
5.11.
Przystąpmy do szkoły Jezusa, mistrza #modlitwy. Od niego uczmy się, że jest ona słuchaniem i spotkaniem z Bogiem; jest sztuką do praktykowania z natarczywością; jest miejscem, w którym dostrzegamy, że wszystko pochodzi od Boga i do Niego powraca. #AudiencjaOgólna
4.11.
Wyrażam ból i przygnębienie z powodu ataku terrorystycznego w #Wiedniu i modlę się za ofiary oraz ich rodziny. Dosyć przemocy! Budujmy razem pokój i braterstwo. Tylko miłość może ugasić nienawiść.
3.11.
Dzisiaj modlimy się za wszystkich #WiernychZmarłych, a szczególnie za ofiary #koronawirusa: za tych, którzy zmarli w samotności, pozbawieni czułości swoich bliskich; i za wszystkie osoby, które oddały swoje życie w służbie chorym.
2.11.
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Każdy święty jest orędziem, które Duch Święty czerpie z bogactwa Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego ludowi. #GaudeteEtExsultate #WszyscyŚwięci
1.11.
Potrzebujemy żyć w mieście, wychodząc od spojrzenia wiary, które odkrywa, że Bóg zamieszkuje w jego domach, na jego ulicach, na jego placach. Ta obecność powinna być odkryta i dostrzeżona. Bóg nie ukrywa się przed tymi, którzy szczerym sercem Go szukają. #ŚwiatowyDzieńMiast
31.10.
Jezus wzywa nas do odsunięcia na bok wszelkich różnic i do stawania się w obliczu cierpienia bliskim każdego człowieka. #FratelliTutti
30.10.
Zapewniam o mej bliskości wspólnotę katolicką w #Nicei, pogrążoną w żałobie po ataku, który zasiał śmierć w miejscu modlitwy i pocieszenia. Modlę się za ofiary, za ich rodziny i za umiłowany naród francuski, aby na zło zareagował dobrem.
29.10.2020
Jednoczę się w bólu z rodzinami młodych studentów barbarzyńsko zamordowanych w #Kumbie, w #Kamerunie. Niech Bóg oświeci serca, aby podobne czyny nigdy więcej się nie powtórzyły! Wyrażam wsparcie rodzinom i całemu Kamerunowi oraz modlę się o pociechę, którą tylko Bóg może dać.
28.10.
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym» (Łk 3, 22). To proste zdanie uświadamia nam coś z tajemnicy Jezusa i jego serca zawsze zwróconego ku Ojcu. Jezus podarował nam swoją #modlitwę, która jest jego dialogiem miłości z Ojcem. #AudiencjaOgólna
28.10.
Ten kto kocha, ma pewność, że nie zatraci się żaden z jego uczynków spełnionych z miłości, żaden akt miłości względem Boga, żadne ofiarne zmęczenie, żadna bolesna cierpliwość. To wszystko krąży w świecie jako życiowa siła. #Fratellitutti
27.10.
Dobroć jest wyzwoleniem od okrucieństwa, które niekiedy przenika ludzkie relacje, od lęku, który powstrzymuje nas od myślenia o innych, od rozpraszającego pośpiechu, który ignoruje fakt, że inni również mają prawo być szczęśliwi. #FratelliTutti
26.10.
Nie jest prawdziwą miłością Boga taka, która nie wyraża się w miłowaniu bliźniego; podobnie jak nie jest prawdziwą miłością bliźniego ta, która nie czerpie z relacji z Bogiem. #DzisiejszaEwangelia (Mt 22, 34-40)
25.10.
Jeśli dążymy do integralnego ludzkiego rozwoju, trzeba unikać wojny zapewniając prymat prawa oraz drogę negocjacji. Karta Narodów Zjednoczonych, stosowana z przejrzystością i szczerością, jest punktem odniesienia dla sprawiedliwości i pokoju. #DzieńONZ
24.10.
Ten, kto nie żyje braterską bezinteresownością, czyni ze swojego życia wymianę handlową, zawsze odmierzając to, co daje i co otrzymuje w zamian. Natomiast Bóg daje za darmo, sprawiając, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi" (Mt 5, 45). #FratelliTutti
23.10.
Święty#JanPawełII, pełen pasji dla życia i podziwu dla tajemnicy Boga, świata i człowieka, był nadzwyczajnym darem Pana dla Kościoła. Pamiętajmy o jego wierze: niech będzie przykładem dla przeżywania naszego świadectwa dzisiaj.
22.10.
«Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, w swoim sercu…Pozwólcie zatem Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, życia wiecznego». #ŚwiętyJanPawełII
22.10.
Modlitwa stanowi centrum życia. Jeśli jest modlitwa, to także brat, siostra stają się ważni. Kto adoruje Boga, kocha także Jego dzieci. Kto szanuje Boga, szanuje również i ludzi. #AudiencjaOgólna
21.10.
Wszystkim osobom wierzącym, ludziom dobrej woli mówimy: bądźmy twórczymi budowniczymi pokoju, budujmy przyjaźń społeczną, przyswójmy sobie kulturę dialogu. #Peaceandfraternity vatican.va/content/france...
20.10.
„Wystarczy!" (Łk 22, 38), mówi Jezus, gdy uczniowie pokazują mu dwa miecze, przed Męką. „Wystarczy!": to jednoznaczna odpowiedź na wszelką przemoc. To Jezusowe „wystarczy!" wykracza poza wieki i dociera do nas dziś z całą mocą: dość już mieczy, broni, przemocy, wojny!
20.10.
„Ewangelia" wybaw samego siebie nie jest Ewangelią zbawienia. Jest to najbardziej fałszywa ewangelia apokryficzna, która nakłada krzyże na innych. Natomiast prawdziwa ewangelia bierze na siebie krzyże innych. #Peaceandfraternity
20.10.
Niniejsze spotkanie pobudza przywódców religijnych i wszystkich ludzi wierzących do usilnej modlitwy w intencji pokoju, by nigdy nie pogodzić się z wojną, aby działać z łagodną mocą wiary na rzecz położenia kresu konfliktom. #Peaceandfraternity
20.10.
Zapraszam was ponownie, aby wziąć w ręce #różaniec i wznieść wzrok ku Maryi, będącej znakiem pocieszenia i pewnej nadziei, podobnie jak czyni dzisiaj na całym świecie milion dzieci, które modlą się o jedność i pokój. #DzieciModląsię
19.10.
Przynależność do Chrystusa, i wypływający z niej styl życia nie izoluje człowieka wierzącego od świata, ale raczej czyni go aktywnym uczestnikiem posługi miłości na rzecz dobra wspólnego.
18.10.
Misja, «Kościół wychodzący» nie jest programem, który należy zrealizować wysiłkiem woli. To Chrystus sprawia, że Kościół wychodzi na zewnątrz. Podejmujesz misję głoszenia Ewangelii, ponieważ Duch cię pobudza i niesie. #ŚwiatowyDzieńMisyjny
18.10.
Dzisiaj i jutro, milion dzieci na całym świecie odmawia różaniec. Módlmy się z ufnością na różańcu każdego dnia: to broń, która chroni od zła i pokus. #DzieciModląsię
18.10.
Potrzebujemy budzić świadomość, że dziś albo wszyscy się ocalimy, albo nikt się nie ocali: ubóstwo, degradacja, cierpienia jakiegoś obszaru ziemi są milczącą pożywką dla problemów, które w końcu dotkną całą planetę. #FratelliTutti #EndPoverty
17.10.
Odważna decyzja? Pieniądze wydawane na zbrojenia przeznaczyć na “Światowy Fundusz", aby przezwyciężyć głód. To pozwoliłoby uniknąć wielu wojen oraz migracji tak wielu naszych braci i sióstr z najbiedniejszych krajów.
16.10.
Dla ludzkości głód jest nie tylko tragedią, ale i hańbą. W obliczu tej rzeczywistości, nie możemy pozostać niewrażliwi lub obezwładnieni. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. #ŚwiatowyDzieńŻywności
16.10.
W edukacji zamieszkuje ziarno nadziei: nadziei na pokój i sprawiedliwość; nadziei na piękno, dobroć; nadziei na harmonię społeczną. #GlobalnyPaktEdykacyjny
16.10.
Przyszedł czas na podpisanie globalnego paktu edukacyjnego dla młodych pokoleń i z młodymi pokoleniami, paktu, który angażuje rodziny, wspólnoty, szkoły i uczelnie, instytucje, religie, rządy, całą ludzkość, aby kształtować dojrzałe osoby. #GlobalnyPaktEdukacyjny
15.10.
Wspominamy dzisiaj św. Teresę od Jezusa, mistrzynię modlitwy. Ona uczy nas, że modlitwa jest wyrazem przyjaźni z Tym, który zawsze nas kocha. Z Bogiem nic nie może nas zasmucać ani przerażać, ponieważ “Bóg sam wystarczy".
15.10.
W modlitwie składamy nasze niepokoje i prośby w rękach Boga, ufając, że nas wysłucha, ponieważ On wie, czego potrzebujemy i udzieli nam tego, co jest dla nas dobre. #AudiencjaOgólna
14.10.
Czułość to miłość, która staje się bliska i konkretna. Jest to ruch, który pochodzi z serca i dociera do oczu, uszu, rąk. Czułość jest drogą, którą przemierzyli najodważniejsi i najsilniejsi mężczyźni i kobiety. #FratelliTutti
13.10.
Świadectwo bł. Carla Acutisa wskazuje dzisiejszej młodzieży, że prawdziwe szczęście można osiągnąć, kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu i służymy Mu w braciach, zwłaszcza w tych ostatnich.
12.10.
Niezależnie od jakichkolwiek pozorów, każdy jest niezmiernie święty i zasługuje na naszą miłość i nasze poświęcenie. Stąd jeśli uda mi się pomóc żyć lepiej jednej jedynej osobie, to już wystarczy, aby uzasadnić dar mojego życia. #FratelliTutti
11.10.
Osiągamy pełnię, gdy łamiemy bariery, a nasze serce napełnia się twarzami i imionami. #FratelliTutti
11.10.
Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są zatem dziś wzywani do walki nie tylko o zniesienie kary śmierci, i to we wszystkich jej formach, ale także o poprawę warunków więziennych w duchu poszanowania godności ludzkiej osób pozbawionych wolności.
10.10.
Miłość do drugiego człowieka z powodu tego, kim jest, pobudza nas do poszukiwania tego, co najlepsze dla jego życia. Jedynie pielęgnując ten sposób nawiązywania relacji, umożliwimy przyjaźń społeczną, która nikogo nie wyklucza, oraz braterstwo otwarte na wszystkich #FratelliTutti
9.10.
My wszyscy wierzący musimy to uznać: miłość jest na pierwszym miejscu, miłość jest tym, co nigdy nie powinno być zagrożone, a największym niebezpieczeństwem jest jej brak (por. 1 Kor 13, 1-13). #FratelliTutti
9.10.
Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy. A szczególnie kobiety bardziej uczestniczyli w decyzyjnych gremiach w kościale.
8.10.
Drogą braterstwa, lokalną jak również uniwersalną, mogą podążać tylko osoby wolne i gotowe na prawdziwe spotkania. #FratelliTutti
8.10.
Wiara w Boga i oddawanie Mu czci nie gwarantują życia, jakie się Jemu podoba. Istnieją jednak sposoby przeżywania wiary, które sprzyjają otwarciu serca na braci, a to stanowi gwarancję autentycznego otwarcia na Boga. #FratelliTutti
8.10.
Droga braterstwa ma także Matkę, której imię brzmi Maryja. Mocą Zmartwychwstałego pragnie zrodzić nowy świat, w którym wszyscy bylibyśmy braćmi, w którym byłoby miejsce dla każdego odrzuconego z naszych społeczeństw. #PaniRóżańcowej #FratelliTutti
7.10.
Jako wierzący uważamy, że bez otwarcia się na Ojca wszystkich ludzi, nie może być solidnych i stabilnych motywów apelu o braterstwo. #FratelliTutti
7.10.
Próbą #modlitwy jest konkretna miłość do bliźniego. #AudiencjaOgólna
7.10.
Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci! #FratelliTutti
6.10.
Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej, byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa. #FratelliTutti
6.10.
Żyć obojętnie w obliczu cierpienia, to nie jeden z możliwych wyborów; nie możemy pozwolić, aby ktoś został „pozostawiony na obrzeżach życia". To nas musi oburzać do tego stopnia, że wyjdziemy poza nasz spokój, by poruszyć się ludzkim cierpieniem. To jest godność. #FratelliTutti
5.10.https://twitter.com/hashtag/FratelliTutti?src=hashtag_click
Miłosierny Samarytanin swoimi gestami odzwierciedlał, że życie każdego z nas jest związane z życiem innych: życie nie jest czasem, który przemija, ale czasem spotkania. #FratelliTutti
5.10.
Troska o świat, który nas otacza i nas wspiera, oznacza zatroszczenie się o nas samych. Ale musimy stać się "nami", zamieszkującymi wspólny dom. #CzasDlaStworzenia #FratelliTutti
4.10.2020
#ŚwiętyFranciszekzAsyżu, ten Święty, znany z miłości braterskiej, prostoty i radości, który zainspirował mnie do napisania encykliki Laudato si, ponownie motywuje mnie do poświęcenia tej nowej encykliki braterstwu i przyjaźni społecznej. #FratelliTutti
4.10.2020
Encyklika #FratelliTutti vatican.va/content/france...
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4.10.
Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mt 21, 33-43) jest upomnieniem dla każdego czasu, także dla naszego. Winnica należy do Pana, nie do nas. I Bóg oczekuje owoców ze swojej winnicy od tych, których posłał, aby w niej pracowali. #DzisiejszaEwangelia
4.10.
#ŚwiętyFranciszekzAsyżu, wierny Pismu Świętemu, proponuje nam uznanie przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi i przekazuje nam coś ze Swego nieskończonego piękna i dobroci. #CzasDlaStworzenia
4.10.
Przekazuję tę encyklikę społeczną jako skromny wkład w refleksję, abyśmy w obliczu różnorodnych i aktualnych sposobów eliminowania lub lekceważenia innych, potrafili odpowiedzieć nowym marzeniem o braterstwie i przyjaźni społecznej. #FratelliTutti
3.10.
Naglące wyzwanie do ochrony naszego wspólnego domu zakłada troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i integralnego rozwoju, ponieważ wiemy, że zmiany są możliwe. #CzasDlaStworzenia
2.10.
Wciąż wzrastajmy w świadomości, że wszyscy żyjemy we wspólnym domu jako członkowie tej samej rodziny! #CzasDlaStworzenia
2.10.
#ŚwiętaTeresazLisieux zachęca nas do praktykowania małej drogi miłości, aby nie stracić okazji do uśmiechu, do jakiegokolwiek małego gestu, zasiewającego pokój i przyjaźń. #CzasDlaStworzenia
1.10.
Nie powracajmy do “normalności" chorej z powodu niesprawiedliwości i degradacji środowiska. Normalnością, do której jesteśmy powołani jest Królestwo Boże, gdzie chleb dociera do wszystkich i organizacja społeczna opiera się na wnoszeniu wkładu, dzieleniu się i rozdawaniu.
30.9.
Umiłowanie Pisma świętego, żywa i głęboka miłość spisanego słowa Bożego, to dziedzictwo, jakie św. Hieronim pozostawił Kościołowi poprzez swoje życie i dzieła. vatican.va/content/france...
30.9.
Święty Michale, dopomóż nam w bitwie, w której walczy się o zbawienie. Święty Gabrielu, przynoś nam dobrą nowinę, że Jezus nas zbawił, i dawaj nam nadzieję. Święty Rafale weź nas za rękę i pomagaj w drodze do pełnego uzdrowienia. #ŚwięciArchaniołowie
29.9.
Wszechmogący Boże, który jesteś obecny w całym wszechświecie i w najmniejszym z Twoich stworzeń, wlej w nas moc Twej miłości, abyśmy troszczyli się o życie i o piękno. #CzasDlaStworzenia
28.9.
#EwangeliaDnia (Mt 21, 28-32) przypomina, że chrześcijański sposób życia nie składa się z marzeń czy pięknych aspiracji, ale z konkretnych zobowiązań, aby coraz bardziej otwierać się na wolę Bożą i miłość do naszych braci i sióstr.
27.9.
Modlimy się za miliony ludzi wewnętrznie przesiedlonych, którzy, tak jak Jezus i jego rodzice w czasie ucieczki do Egiptu, żyją codziennie w strachu, niepewności i trudzie. #WDMR2020
@M_RSection
27.9.
Dostrzeżmy w twarzach migrantów oblicze Chrystusa: głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, przybysza i więźnia, który nas wzywa. #WDMR2020 @M_RSection vatican.va/content/france...
27.9.
Wspominamy dziś świętego Wincentego a Paulo, patrona wszystkich stowarzyszeń charytatywnych. Niech jego przykład poprowadzi nas wszystkich do radosnej i bezinteresownej służby najbardziej potrzebującym i otworzy nas na gościnność i dar życia.
27.9.
Prośmy Pana o dar pokoju, o świat bez broni masowego rażenia! Uwolnijmy ludzkość od broni jądrowej, która stanowi poważne zagrożenie dla naszej planety.
26.9.
Talenty i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi w odniesieniu do stworzenia Bożego. #CzasDlaStworzenia
25.9.
Zniszczenie środowiska ludzkiego jest sprawą bardzo poważną nie tylko dlatego, że Bóg powierzył człowiekowi świat, ale także dlatego, że samo ludzkie życie jest darem, który trzeba chronić. #CzasDlaStworzenia
24.9.
Droga #solidarności potrzebuje pomocniczości: nie ma prawdziwej solidarności bez zaangażowania społecznego, bez wkładu rodzin, stowarzyszeń, spółdzielni, małych przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego. #AudiencjaOgólna
23.9.
Ludzka egzystencja opiera się na trzech podstawowych relacjach ściśle ze sobą związanych: na relacji z Bogiem, z innymi ludźmi i z ziemią. #CzasDlaStworzenia
22.9.
Droga pojednania wymaga cierpliwości i zaufania. Nie można osiągnąć #pokoju, jeśli się go nie spodziewamy.
21.9.
Powinniśmy dążyć do prawdziwego braterstwa, opartego na wspólnym pochodzeniu od Boga. Pragnienie #pokoju jest głęboko zakorzenione w sercu człowieka i nie należy poprzestawać na czymś, co byłoby od niego mniejsze.
21.9.
Ten, kto kieruje się ludzką logiką, to znaczy logiką zasług zdobywanych własną mocą, z pierwszego miejsca spadnie na ostatnie. Zaś ten, kto pokornie powierza się miłosierdziu Ojca, będzie pierwszy (por. Mt 20, 1-16). #EwangeliaDnia
20.9.
Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni. #CzasDlaStworzenia
19.9.
Każdy jest ważny w oczach Boga, każdy może choć trochę przekształcić skażony przez ludzką zachłanność świat w lepszą rzeczywistość chcianą przez Boga. #CzasDlaStworzenia
18.9.
Dzisiaj, natura, która nas otacza nie jest już podziwiana, ale “niszczona". Trzeba powrócić do kontemplacji; aby nie zagubić się w tysiącach zbędnych rzeczy, trzeba odnaleźć milczenie; aby serce nie uległo chorobie, należy się zatrzymać. #CzasDlaStworzenia
17.9.
Kontemplacja i troska: to dwie postawy, które ukazują drogę, aby poprawić i przywrócić równowagę w naszych relacjach istnień ludzkich ze stworzeniem. #CzasDlaStworzenia #AudiencjaOgólna vatican.va/content/france...
16.9.
Kontemplacja, która prowadzi nas do postawy troski, nie jest spoglądaniem na naturę z zewnątrz, jakbyśmy nie byli w niej zanurzeni. Podejmuje się ją raczej poczynając od wnętrza, uznając siebie za część stworzenia. #CzasDlaStworzenia #AudiencjaOgólna
16.9.
Jak nauczało wielu mistrzów duchowych, niebo, ziemia, morze, każde stworzenie posiada tę szczególną lub mistyczną zdolność kierowania nas na nowo do Stwórcy i do komunii ze stworzeniem. #CzasDlaStworzenia #AudiencjaOgólna
16.9.
Przywrócenie równowagi klimatycznej ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Ziemi. Dlatego zapraszam każdy z Krajów do wyznaczenia bardziej ambitnych planów narodowych, aby ograniczyć emisję gazów. #CzasDlaStworzenia
16.9.
Matka Bolesna, która płakała z przebitym sercem nad śmiercią Jezusa, teraz ogarnia współczuciem cierpienia ubogich ukrzyżowanych i stworzenia na całym świecie niszczone przez ludzką władzę. #CzasDlaStworzenia
15.9.
Objawienie miłości Boga do nas wydaje się szaleństwem. Za każdym razem, kiedy patrzymy na Ukrzyżowanego, odnajdujemy tę miłość. Ukrzyżowany jest wielką księgą miłości Boga. #PodwyższenieKrzyża
14.9.
Jak wiele cierpienia, ilu łez, ilu wojen można by uniknąć, gdyby przebaczenie i miłosierdzie były stylem naszego życia! #EwangeliaDnia
13.9.
W #EwangeliaDnia (Mt 18, 21-35) Jezus wzywa nas do odważnego otwarcia się na moc przebaczenia, ponieważ nie wszystko w życiu rozwiązuje sprawiedliwość: potrzebujemy miłosiernej miłości.
13.9.
Natura jest pełna słów miłości, ale jak je usłyszeć pośród ciągłego hałasu, niepokoju i roztargnienia? #CzasDlaStworzenia
11.9.
Człowiek wierzący nie podziwia świata z zewnątrz, lecz od wewnątrz, uznając powiązania, przez które Ojciec nas zjednoczył ze wszystkimi bytami. #CzasDlaStworzenia
11.9.
Dzisiaj, w dramacie #pandemii, w obliczu tak wielu pewników, które się rozpadają, w obliczu wielu zdradzonych oczekiwań, w poczuciu opuszczenia, które ściska nam serce, Jezus mówi do każdego z nas: „Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość".
10.9.
Dobro wspólne wymaga udziału wszystkich. Jeśli każdy wnosi w nie swój wkład i jeśli nikt nie jest pominięty, możemy odnowić dobre relacje na poziomie wspólnotowym, krajowym i międzynarodowym, a także w harmonii ze środowiskiem. #LaudatoS?
9.9.
Miłowanie wszystkich, w tym nieprzyjaciół, jest trudne - jest to sztuka! Ale to sztuka, której można się nauczyć. Prawdziwa miłość, która przynosi owoce i czyni wolnymi, ma zawsze szeroki zasięg i jest włączająca. Ta miłość leczy, uzdrawia i czyni dobro.

