Załącznik nr 6 – cytaty papieża Franciszka

„W ten sposób możemy odpowiedzieć na drugie pytanie: co pozostawił krzyż w tych, którzy go
widzieli, w tych, którzy go dotknęli? Co pozostawia w każdym z nas?
Pozostawia dobro, którego nikt nie może nam dać: pewność niezawodnej miłości Boga do nas.
Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje
nam siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją zwyciężyć i nas zbawić. W krzyżu
Chrystusa jest cała miłość Boga, Jego ogromne miłosierdzie.
A jest to miłość, na której możemy polegać, w którą możemy wierzyć. Drodzy młodzi, zaufajmy
Jezusowi, powierzmy się Mu całkowicie!”
Rio de Janeiro 2013

„(...) w podążaniu, budowaniu, wyznawaniu niekiedy zdarzają się wstrząsy, mają miejsce ruchy,
które nie są ruchami podążania, ale ciągną nas do tyłu. Dalszym ciągiem tej Ewangelii jest
szczególna sytuacja. Ten sam Piotr, który wyznał Jezusa Chrystusa, mówi do Niego:
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Pójdę za Tobą, ale nie mówmy o krzyżu. To nie wchodzi w
rachubę. Pójdę za Tobą inną drogą, bez krzyża.
Kiedy idziemy bez krzyża, gdy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie
jesteśmy uczniami Pana: jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami,
kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana.
Chciałbym, aby wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę, właśnie odwagę, by kroczyć w
obecności Bożej, z krzyżem Pana; by budować Kościół na Krwi Pana, którą przelał On na krzyżu,
i wyznawali jedyną chwałę: Chrystusa Ukrzyżowanego. W ten sposób Kościół będzie szedł
naprzód.”
Watykan 2013 (tłumaczenie za KAI)

„Tam gdzie jest krzyż, tam też dla nas chrześcijan jest nadzieja. Zawsze. Jeśli nie ma nadziei, to
nie jesteśmy chrześcijanami. Dlatego lubię powtarzać: nie dajcie sobie ukraść nadziei!
Bo ta moc jest łaską, darem Boga, niosącym nas naprzód, spoglądających w niebo. (...)
Drodzy bracia i siostry! Także i my włączmy się z całego serca w ten kantyk cierpliwości i
zwycięstwa, zmagań i radości, łączący Kościół triumfujący z pielgrzymującym, z nami, łączący
ziemię z niebem, naszą historię z wiecznością.”
Castel Gandolfo 2013 (tłumaczenie za KAI)

