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PRZEMÓWIENIE O WIELKIEJ CNOCIE POKORY
LA GRANDE VIRTU DELL' UMILTA

Po mojej prawicy i lewicy znajdują się kardynałowie i biskupi, moi bracia w
episkopacie. Jestem tylko ich starszym bratem. Serdecznie pozdrawiam ich samych i
ich diecezje.
Dokładnie miesiąc temu, w Castel Gandolfo umierał Paweł VI, wielki Papież, który w
czasie piętnastu lat oddał Kościołowi ogromne usługi. Widzimy już ich wyniki, ale
wydaje mi się, że dostrzeżemy je w pełni w przyszłości. W każdą środę przychodził tu
aby przemawiać do ludzi. Na Synodzie w roku 1977 wielu biskupów mówiło:
Przemówienia wygłaszane przez papieża Pawła VI podczas środowych audiencji są
prawdziwą katechezą dostosowaną do współczesnego świata. Będę się starał go
naśladować, w nadziei że również i mnie uda się pomóc w pewnym stopniu ludziom w
stawaniu się lepszymi. Ale aby być dobrym należy znać swe miejsce wobec Boga,
bliźniego i siebie samego.
Wobec Boga słuszną postawą jest postawa Abrahama: Jestem jedynie pyłem i
prochem wobec Ciebie, o Panie. Musimy się czuć mali wobec Boga gdy mówimy:
Panie, wierzę, nie wstydzę się czuć jak małe dziecko wobec matki. Wierzy się matce.
Wierzę Panu, temu co mi objawił. Przykazania bywają trudne, czasem bardzo trudne
do stosowania. Ale Bóg dał je nam nie dla kaprysu, nie we własnym interesie, ale
jedynie dla naszego dobra. Pewnego dnia ktoś udaje się do sklepu motoryzacyjnego i
kupuje auto. Właściciel mówi mu: Uwaga, to dobry wóz, proszę go dobrze traktować.
Używać benzyny "super" i właściwego oleju. Kupujący zaś odpowiada: Ależ nie, nie
mogę znieść zapachu benzyny ani oleju. Do baku wleję moje ulubione wino a zamiast
oleju użyję konfitur. - Niech pan robi jak pan chce, odpowiada sprzedawca, ale proszę
się potem nie skarżyć gdy wóz skończy w rowie. Bóg postępuje trochę podobnie z
nami. Dał nam nasze ciało, inteligentną duszę, dobrą wolę i powiedział: Ta maszyna
jest dobra, ale proszę ją dobrze traktować.
Oto przykazanie. Czcij ojca twego i matkę twoją, nie zabijaj, nie popadaj w złość,
bądź delikatny, nie kłam, nie kradnij... Gdybyśmy byli w stanie przestrzegać
przykazań, czulibyśmy się lepiej i świat czułby się lepiej.
Są też bliźni. Stosunki nasze z nimi przebiegają na trzech płaszczyznach: jedni z nich
są ponad nami, drudzy są na równi, trzeci są nam podległymi. Ponad nami stoją nasi
rodzice. Katechizm mówi nam, że należy ich szanować, kochać, słuchać ich. Papież
musi przypominać dzieciom, że muszą szanować swych rodziców i słuchać ich.
Powiedziano mi, że znajdują się tu mali chłopcy z Malty, którzy przez miesiąc służyli
u świętego Piotra. Czy któryś z nich zechciałby tu podejść?
- Jak się nazywasz?
- James.
- James, czy byłeś kiedy chory?
- Nie.
- Naprawdę?
- Nie.
- Nigdy nie byłeś chory?
- Nie!
- Nawet małej gorączki?
- Nie!
- Masz szczęście. Ale gdy dziecko jest chore, to kto mu podaje rosołek i lekarstwa?
Czyż nie matka? Jednak pewnego dnia będziesz dorosły, a twoja mama będzie biedną
chorą przykutą do łóżka. Kto jej wówczas poda szklankę mleka, lekarstwa?

- Ja i moi bracia!
- Brawo! On i jego bracia. Ta odpowiedź mi się podoba. Czy zrozumieliście?
Lecz nie zawsze tak jest. Gdy byłem biskupem Wenecji chodziłem do domów starców.
Spotkałem raz chorą staruszkę:
- No i jak tam?
- Cóż, mamy smaczne jedzenie, jest ciepło.
- A więc wszystko dobrze?
- Nie! I rozpłakała się.
- Ale dlaczegóż pani płacze?
- Mój syn i synowa nigdy do mnie nie przychodzą. Chciałabym zobaczyć wnuczęta.
Nie wystarczy dobre odżywianie i ciepły pokój. Jest jeszcze serce. Trzeba myśleć o
sercu starszych członków naszej rodziny. Pan powiedział, że musimy szanować i
kochać rodziców, również gdy są starzy.
Poza rodzicami jest jeszcze państwo, nasi zwierzchnicy. Czy Papież może zalecać
posłuszeństwo? Wielki pisarz, Bossuet, pisał: Tam gdzie nikt nie rozkazuje, rozkazują
wszyscy. Tam gdzie rozkazują wszyscy, nikt już nie rozkazuje, to chaos. Czasami
widzimy na świecie coś w tym rodzaju. Szanujmy więc naszych zwierzchników.
Są też osoby nam równe. W tym przypadku należy w zasadzie przestrzegać dwóch
rzeczy: sprawiedliwości i miłości. Jednak miłość jest sercem sprawiedliwości. Trzeba
kochać swego bliźniego. Pan tak bardzo nam to zalecał! Zalecał zawsze nie tylko
wielkie akty miłości, ale i te małe. W napisanej przez Amerykanina Carnegie książce
zatytułowanej Sztuka zdobywania sobie przyjaciół przeczytałem następujące
opowiadanie: pewna kobieta miała w domu czterech mężczyzn: męża, brata i dwu
dorosłych synów. Sama musiała robić zakupy, prać, prasować, gotować. Musiała robić
wszystko. Pewnej niedzieli nakryła stół do obiadu, lecz na półmisku leżała tylko
wiązka siana. Wówczas panowie zaprotestowali: Jak to, siano?, - Nie, odparła,
przygotowałam wszystko. Muszę wam jednak powiedzieć pewną rzecz: to ja wam
gotuję, piorę, wszystko robię. Nigdy jednak nie powiedzieliście mi: "przygotowałaś
dobry obiad". Powiedzcie więc coś. Nie jesteście z kamienia. Ma się o wiele więcej
serca do pracy, gdy się spotyka z wdzięcznością. To właśnie są małe akty miłości. Jest
u nas zawsze ktoś, kto oczekuje na słowa uznania: mniejsi od nas, dzieci, chorzy,
nawet grzesznicy.
Jako biskup wiele obcowałem z ludźmi niewierzącymi w Boga. Myślę, że bardzo
często zwalczają oni nie Boga, lecz fałszywe o Nim pojęcie, jakie sobie ukształtowali.
Ileż miłosierdzia należy wykazywać również wobec tych, którzy się mylą! Musimy
naprawdę być uczciwi wobec samych siebie. Ograniczę się do przypomnienia cnoty
tak bardzo zalecanej przez Pana. Powiedział on: Uczcie się ode mnie, który jestem
łagodny i pokornego serca. To, co chcę powiedzieć jest być może straszliwym
głupstwem, jednak powiem to: Pan tak bardzo kocha pokorę, że czasem pozwala na
grzechy ciężkie. Dlaczego? Bowiem ci, którzy je popełnili a następnie pokajali się, są
pokorni. Nie ma się wówczas ochoty uważania samego siebie za małego świętego, za
anioła. gdy się popełniło poważny błąd. Pan tak bardzo nam zalecał: Bądźcie pokorni!
Nawet gdy dokonujecie rzeczy wielkich, mówcie: Jesteśmy niegodnymi sługami. My
zaś mamy wszyscy wręcz przeciwną skłonność do wysuwania się na plan pierwszy.
Bądźmy skromni, skromni. Ta cnota chrześcijańska dotyczy nas wszystkich.

Teraz, jeśli pozwolicie, chciałbym was prosić o połączenie się ze mną w modlitwie na
intencję, która bardzo mi leży na sercu. Wiecie z prasy, że dziś, w Camp David w
Stanach Zjednoczonych, rozpoczyna się ważne spotkanie przedstawicieli rządów
Egiptu, Izraela i Stanów Zjednoczonych mające na celu znalezienie rozwiązania dla
sytuacji na Bliskim Wschodzie. Konflikt ten, w wyniku którego na ziemi Jezusa od
trzydziestu lat trwają walki spowodował już tyle cierpień, przyniósł tyle ofiar zarówno
pośród Arabów, jak i Izraelczyków! Jest on na kształt złej choroby, która zaraziła kraje
sąsiednie. Pomyślcie o Libanie, kraju umęczonym, wstrząsanym reperkusjami tego
kryzysu. Dlatego chciałbym abyśmy modlili się razem o sukces rozmów w Camp
David. Niech utorują one drogę ku sprawiedliwości i pełnemu pokojowi.
Sprawiedliwemu, to znaczy zadawalającemu obie strony. Pełnemu, nie
pozostawiającemu żadnej kwestii nie rozwiązanej; problemu Palestyńczyków,
bezpieczeństwa Izraela, świętego miasta Jerozolimy. Prosimy Pana aby oświecił osoby
odpowiedzialne za losy wszystkich zainteresowanych krajów tak, aby były
dalekowzroczne, odważne w podejmowaniu decyzji, które powinny przynieść spokój i
pokój na Ziemi Świętej i na całym Wschodzie.
Obecność tu nowozaślubionych par wzrusza mnie szczególnie, gdyż rodzina jest
wielką rzeczą. Napisałem kiedyś artykuł, w którym pozwoliłem sobie zażartować
cytując wielkiego pisarza Montaigna: Małżeństwo jest jak klatka: ci którzy są poza
nią, czynią wszystko aby do niej wejść: ci którzy się w niej znajdują, robią wszystko
aby z niej wyjść. Nie, nie! W kilka dni później otrzymałem list od starego inspektora
Akademii, autora licznych książek, który czynił mi wielkie wymówki: Ekscelencjo,
źle ksiądz zrobił cytując Montaigna. Jesteśmy z mą żoną małżeństwem od lat
sześćdziesięciu, a każdy dzień jest dla nas jak pierwszy. Zacytował mi wówczas
francuskiego poetę, którego i ja cytuję obecnie: Kocham cię co dnia bardziej: dziś o
wiele bardziej niż wczoraj, ale niewiele mniej niż jutro. Oto czego wam życzę.
Winniśmy szczególne pozdrowienia uczestnikom VII Kongresu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Transplantacji Organów. Jesteśmy bardzo wzruszeni waszą wizytą,
która jest wyrazem szacunku dla Papieża, a przede wszystkim waszego pragnienia
wyjaśnienia i pogłębienia poważnych ludzkich i moralnych problemów związanych z
badaniami lub zabiegami chirurgicznymi, które są waszym udziałem. Zachęcam was,
abyście w tej dziedzinie szukali pomocy u waszych katolickich przyjaciół, ekspertów
w dziedzinie teologii i moralności bardzo zainteresowanych waszymi problemami a
zarazem posiadających głęboką znajomość doktryny katolickiej i głęboką wrażliwość
na sprawy ludzkie.
Zadowolimy się dziś złożeniem wam gratulacji dając wyraz naszemu zaufaniu w
związku z ogromną pracą, jaką podejmujecie w służbie życia ludzkiego aby
przedłużyć je w jak najlepszych warunkach. Sprawą zasadniczą jest działanie w
pełnym poszanowaniu osoby i jej bliskich, zarówno w odniesieniu do odbiorców jak i
dawców organów i nie czynienie nigdy z człowieka przedmiotu eksperymentów.
Trzeba szanować jego ciało i jego duszę. Prosimy Boga, Twórcę życia, aby był wam
natchnieniem i pomocą w wypełnianiu waszej wspaniałej i trudnej odpowiedzialności.
Niech On wam błogosławi i wszystkim waszym bliskim.
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