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drogą chrześcijanina: pozwala nam 
spotykać Jezusa Chrystusa w sakra-
mentach, zwłaszcza w spowiedzi i w 
Eucharystii; przekazuje nam Słowo 
Boże, pozwala doświadczyć miło-
sierdzia, miłości Boga do wszystkich. 
Zadajmy sobie zatem pytanie: czy po-
zwalamy się uświęcać? Czy jesteśmy 
Kościołem, który wzywa i przyjmuje 
z otwartymi ramionami grzeszników, 
który daje odwagę, nadzieję, czy też 
jesteśmy Kościołem zamkniętym w 
sobie? Jesteśmy Kościołem, w któ-
rym żyje się miłością Bożą, w którym 
poświęca się uwagę drugiemu, w któ-
rym jeden modli się za drugiego?

Ostatnie pytanie: co mogę zrobić 
ja, który czuję się słaby, wątły, grzesz-
ny? Bóg ci mówi: nie bój się świętości, 
nie bój się mierzyć wysoko, pozwolić 
Bogu, by cię kochał i oczyścił, nie bój 
się pozwolić Duchowi Świętemu, by 
cię prowadził.

Pozwólmy, by udzieliła się nam 
świę tość Boga. Każdy chrześcija-
nin jest powołany do świętości (por. 
Konst. dogm. Lumen gentium, 39-42); 
a świętość nie polega przede wszyst-
kim na robieniu rzeczy nadzwyczaj-
nych, ale na tym, by pozwolić działać 
Bogu. To spotkanie naszej słabości 
z mocą Jego łaski, to ufność w Jego 
działanie pozwala nam żyć miłością, 
wszystko czynić z radością i pokorą, 
na chwałę Bożą i w służbie bliźniego. 
Jest takie słynne zdanie francuskiego 
pisarza Léona Bloy; w ostatnich chwi-
lach swego życia mówił: «Jest tylko 
jedna smutna rzecz w życiu, to, że nie 
jest się świętym». Nie traćmy nadziei 
na świętość, idźmy wszyscy tą drogą. 
Chcemy być święci? Pan czeka na 
nas wszystkich z otwartymi ramiona-
mi; czeka, by nam towarzyszyć na tej 
drodze świętości. Żyjmy z radością 
naszą wiarą, pozwalajmy Panu, by 
nas kochał... prośmy Boga o ten dar 
w modlitwie, dla nas i dla innych.

Do Polaków: Pozdrawiam polskich 
pielgrzymów. Siostry i bracia, świę-
tość nie polega na robieniu rzeczy 
niezwykłych, ale na tym, by pozwolić 
Bogu działać. Jest ona spotkaniem 
naszej słabości z mocą Bożej łaski, 
która pozwala nam żyć w miłości, 
czynić wszystko z radością i pokorą, 
dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. Ni-
gdy nie traćcie nadziei na świętość i 
podążajcie wszyscy drogą świętości. 
Niech Pan wam błogosławi!
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	 Po	 środowej	 audiencji	 Prawosławny	 Armeński	 Biskup	 Maro-
udjian	 z	 Argentyny	 zaprezentował	 Papieżowi	 książkę z fragmentami 
orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu” – o jedności.	Książkę	opracował	
przyjaciel	arcybiskupa.


