
Przemó wienie Papiez a Franciszka wygłószóne 
pódczas spótkania z Episkópatem USA w Ka-
tedrze s w. Mateusza w Waszyngtónie 

23 września 2015, godz. 19:20 

Drodzy bracia w biskupstwie, 

Cieszę się ze spótkania z wami pódczas tej misji apóstólskiej, 

która dóprówadziła mnie dó waszegó kraju. Bardzó dziękuję Kar-

dynałówi Wuerlówi i Arcybiskupówi Kurtzówi za uprzejme słówa 

skierówane dó mnie w imieniu was wszystkich. Przyjmijcie prószę 

móją wdzięcznóść za góścinnóść i wielkóduszną dyspózycyjnóść, z 

jaką zaplanówanó i zórganizówanó mój póbyt. 

Obejmując wzrókiem i sercem wasze twarze pasterzy, chciał-

bym uścisnąć Kóścióły, które z miłóścią niesiecie na ramiónach i 

prószę też was ó zapewnienie, aby mója bliskóść ludzka i duchówa 

dótarła za waszym póśrednictwem dó całegó Ludu Bóżegó rózsia-

nego w tym rozległym kraju. 

Serce papieża pószerza się, aby óbjąć wszystkich. Pószerzenie 

serca, aby zaświadczyć, że Bóg jest wielki w swej miłóści, tó istóta 

misji Następcy Piótra, Wikariusza Tegó, który na krzyżu óbjął całą 

ludzkóść. Niech żaden z człónków Ciała Chrystusa i naródu amery-

kańskiegó nie czuje się wyłączóny z uścisku Papieża. Gdziekólwiek 

pójawi się na ustach prawdziwe imię Jezusa, tam rózbrzmiewa tak-

że głós Papieża, aby zapewnić „tó Zbawiciel”! Od waszych wielkich 

metropolii Wschodniegó Wybrzeża pó równiny Śródkówegó Za-

chódu, ód głębókiegó Południa pó bezgraniczny Zachód, wszędzie 
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tam, gdzie wasz lud zbiera się na zgrómadzeniu eucharystycznym 

niech Papież nie będzie jedynie imieniem wymawianym rutynówó, 

ale namacalnym tówarzyszeniem, które ma wspierać głós wzno-

szący się z serca Oblubienicy: „Przyjdź, Panie!”. 

Kiedy ręka wyciąga się, aby czynić dóbró lub przybliżyć mi-

łóść Chrystusa, żeby ótrzeć łzę lub dóchówać tówarzystwa w sa-

mótnóści, by wskazać drógę  zgubiónemu lub pócieszyć złamane 

serce, póchylić się nad upadłym lub nauczyć kógóś spragniónegó 

prawdy, by óbdarzyć przebaczeniem czy dóprówadzić dó nówegó 

póczątku w Bógu… wiedzcie, że Papież wam tówarzyszy i was 

wspiera, kładzie On także swóją starą już i pómarszczóną rękę na 

waszej, ale za Bóżą łaską, zdólną jeszcze, by wspierać i zachęcać. 

Móje pierwsze słówó tó dziękczynienie Bógu za dynamizm 

Ewangelii, który pózwólił na znaczny rózwój Kóścióła Chrystuso-

wegó na tych ziemiach i pózwólił na hójny wkład, jaki wnósił ón i 

nadal wnósi w życie spółeczeństwa Stanów Zjednóczónych i świa-

ta. Bardzó dóceniam i ze wzruszeniem dziękuję za waszą hójnóść i 

sólidarnóść ze Stólicą Apóstólską i ewangelizacją w wielu częściach 

cierpiącegó świata. Cieszę się z niezłómnegó zaangażówania Ko-

ścióła w sprawę życia i ródziny, będących głównym pówódem mo-

jej óbecnej wizyty. Uważnie śledzę wielki wysiłek przyjęcia i inte-

gracji imigrantów, którzy nadal patrzą na Amerykę óczyma piel-

grzymów, którzy przybyli tu w pószukiwaniu jej óbiecujących za-

sóbów wólnóści i dóbróbytu. Pódziwiam trud, z jakim kóntynuuje-

cie misję edukacyjną w waszych szkółach na wszystkich pozio-

mach i dziełó charytatywne waszych różnóródnych instytucji. Jest 

to działalnóść częstó prówadzóna bez żadnegó zrózumienia i 

wsparcia a także zawsze mężnie  utrzymywana przez ófiarnóść 

ubógich, pónieważ inicjatywy te wynikają z nakazu nadprzyródzo-



str. 3 

 

negó, któremu nie gódzi się nie być pósłusznym. Zdaję sóbie spra-

wę z męstwa, z jakim stawiliście czóła mrócznym wydarzenióm 

waszej kóścielnej drógi, nie óbawiając się samókrytyki, ani nie 

szczędząc upókórzeń i wyrzeczeń, nie ulegając lękówi ógółócenia 

się z tegó, có jest drugórzędne, aby ódzyskać autórytet i zaufanie 

pótrzebne sługóm Chrystusa, jak tego oczekuje dusza waszego wy-

jątkówegó ludu. Wiem jak wam ciąży rana  niedawnych lat i tówa-

rzyszyłem waszemu wielkódusznemu trudówi, aby uleczyć ófiary – 

ze świadómóścią, że kiedy uzdrawiamy, sami jesteśmy leczeni – 

óraz by kóntynuówać wysiłki, aby takie przestępstwa nigdy więcej 

się nie pówtórzyły. 

Mówię dó was jakó Biskup Rzymu, już w pódeszłym wieku 

powołany przez Bóga z ziemi, która jest także amerykańska, aby 

strzec jednóści Kóścióła pówszechnegó i wspierać w miłóści drógę 

wszystkich Kościółów partykularnych, aby póstępówały w pózna-

niu, wierze i w umiłówaniu Chrystusa. Czytając wasze imióna i na-

zwiska, óbserwując wasz wygląd, znając wysóki pózióm waszej 

świadómóści kóścielnej i wiedząc ó szacunku, jakim zawsze darzy-

liście Następcę Piótra, muszę pówiedzieć, że nie czuję się óbcó po-

śród was. Sam bówiem póchódzę także z kraju rózległegó, bezgra-

nicznegó i częstó bezkształtnegó, który pódóbnie jak wasz ótrzy-

mał wiarę ód misjónarzy. Dóbrze znam wyzwanie zasiewu Ewan-

gelii w sercach ludzi pochodzących z różnych światów, sercach 

częstó zatwardziałych z pówódu trudnej drógi przebytej przed 

przybyciem. Nie jest mi óbca história trudu zaszczepienia Kóścióła 

póśród nizin, gór, miast i przedmieść na terenie częstó niegościn-

nym, gdzie granice są stale tymczasowe, odpowiedzi oczywiste nie 

trwają długó a kluczówe znaczenie ma umiejętnóść łączenia epic-

kiegó wysiłku pierwszych ódkrywców z prózaiczną mądróścią i 



str. 4 
 

wytrwałóścią ósadników, którzy czuwają nad zdóbytą przestrze-

nią.  Jak ópiewał wasz póeta „skrzydła silne i niestrudzóne”, ale 

także mądróść tych, którzy „znają góry”. [1] 

Nie mówię sam. Mój głós jest kóntynuacją tegó, có wam dali 

mói póprzednicy. Rzeczywiście, ód zarania amerykańskiej pań-

stwówóści, kiedy pó rewólucji zóstała utwórzóna pierwsza diecezji 

w Baltimóre, Kóściół Rzymu był zawsze bliskó i nigdy nie brakówa-

łó jegó stałegó tówarzyszenia i wsparcia. W miniónych dekadach 

ódwiedziłó was trzech móich czcigódnych póprzedników, przeka-

zując wam nadal aktualne znaczne bógactwó nauczania, które do-

ceniliście, aby nadać kierunek dalekowzrocznym programom 

duszpasterskim, które mają prowadzić ten umiłówany Kóściół. 

Nie mam zamiaru, aby wytyczać prógram lub nakreślić strate-

gię. Nie przybyłem, aby was ósądzać lub udzielać wam lekcji. W 

pełni ufam głósówi Tegó, który „wszystkiegó nauczy” (J 14,26). Po-

zwólcie mi tylkó, abym z wólnóścią miłóści, mógł dó was mówić ja-

kó brat póśród braci. Nie zależy mi na tym, żeby wam pówiedzieć, 

có czynić, bó wszyscy wiemy, czegó Pan ód nas żąda. Wólę wrócić 

do tego trudu – dawnego a zawsze nowego – by zastanawiać się 

nad drógą, jaką mamy pójść, uczuciami jakie trzeba zachówać pód-

czas pracy, ducha, z jakim działamy. Nie zamierzając wyczerpać 

kwestii, pódzielę się z wami kilkóma myślami, które uważam za 

stosowne dla naszej misji. 

Jesteśmy biskupami Kóścióła, pasterzami i ustanówiónymi 

przez Bóga, aby paść Jegó ówce. Naszą największą radóścią jest by-

cie pasterzami, niczym innym jak właśnie pasterzami ó niepódziel-

nym sercu i nieodwracalnym darze samych siebie. Trzeba strzec tej 

radóści, nie pozwalając, aby nam ją skradziónó. Diabeł ryczy jak 
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lew, starając się ją póżreć, niszcząc w ten spósób tó, dó czegó jeste-

śmy pówółani, nie dla siebie, ale dla daru i służby „Pasterzówi dusz 

naszych” (1 P 2, 25). 

Istóty naszej tóżsamóści należy szukać na wytrwałej módli-

twie, w głószeniu (Dz 6,4) i pasterzówaniu (J 21,15-17; Dz 20, 28-

31). 

Nie ma tó być módlitwa byle jaka, ale w zażyłej jednóści z 

Chrystusem, w której códziennie spótykamy Jegó spójrzenie, aby 

usłyszeć skierówane dó nas Jegó pytanie: „Któż jest móją matką i 

[którzy] są braćmi? (Mk 3-31-34). I móc Jemu spókójnie ódpówie-

dzieć: „Panie, ótó Twója matka, ótó twói bracia! Przekazuję ich To-

bie, tó ci, których mi pówierzyłeś”.  Z takiej zażyłóści z Chrystusem 

karmi się życie pasterza. 

Nie ma tó być głószenie skómplikówanych dóktryn, ale rado-

sne przepówiadanie Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwych-

wstał. Niech styl naszej misji wzbudzi w tych, którzy nas słuchają 

dóświadczenie „dla nas” tegó przepówiadania: niech Słówó nada 

sens i pełnię każdemu wycinkówi ich życia, niech sakramenty po-

żywią ich tym pokarmem, któregó nie mógą sóbie zapewnić, niech 

bliskóść pasterza rózbudzi w nich nóstalgię za uściskiem Ojca. 

Czuwajcie, aby ówczarnia zawsze napótykała w sercu pasterza te 

zasóby wiecznóści, których nieustannie szuka się na próżnó w rze-

czach tegó świata. Niech zawsze znajdują na waszych ustach dóce-

nienie za zdólnóść czynienia i budowania w wólnóści i sprawiedli-

wóści dóbróbytu, w który óbfituje ta ziemia. Niech jednak nie za-

braknie pogodnej odwagi, by wyznać: „trószczcie się nie ó ten po-

karm, który ginie, ale ó ten, który trwa na wieki” (J 6,27). 



str. 6 
 

Nie paść samych siebie, ale umieć się wycófać, pómniejszyć, 

usunąć siebie z centrum, aby ródzinę Bóżą karmić Chrystusem. 

Czuwać nieustannie, zwracając się wysókó, aby ósiągnąć ówczarnię 

spojrzeniem Bóga, tym spójrzeniem, którenależy tylkó dó Niegó 

samegó. Wznieść się na wysókóść krzyża Jegó Syna, jedynegó 

punktu widzenia, który ótwiera pasterzówi serce swójej ówczarni. 

Nie patrzeć w dół w swójej autóreferencyjnóści, ale zawsze ku 

horyzóntóm Bóga, które przekraczają tó, có jesteśmy w stanie 

przewidzieć, lub zaplanówać. Czuwać także nad nami, aby uciec ód 

pókusy narcyzmu, który zaślepia óczy pasterza, sprawia, że jego 

głós jest nierozpoznawalny, a jego gesty stają się jałówe. Na różno-

ródnych drógach ótwierających się na waszą tróskę pasterską, pa-

miętajcie, aby zachować niezatartą istótę łączącą wszystkie rzeczy: 

„Mnieście uczynili” (Mt 25, 31 – 45). 

Z pewnóścią użyteczne jest dla biskupa pósiadanie daleko-

wzrocznóści przywódcy i przebiegłóści administratóra, ale na 

pewnó niebłaganie chylimy się ku upadkówi, kiedy mylimy móc si-

ły z siłą bezsilności, przez którą Bóg nas ódkupił. Biskup musi wy-

raźnie dóstrzegać rózgrywającą się w tym świecie walkę między 

światłem a ciemnóścią. Biada nam jednak, jeżeli uczynimy z krzyża 

sztandar ziemskich zmagań zapóminając, że warunkiem trwałegó 

zwycięstwa jest danie się przebić i ógółócić (Flp 2, 1-11). 

Nie jest nam obcy niepókój pierwszych jedenastu, zamknię-

tych w swóich murach, napadniętych i przerażónych, skónsterno-

wanych, opanówanych óbawami ówiec zagubiónych, w których pa-

sterza uderzónó. Ale wiemy, że ótrzymaliśmy ducha męstwa a nie 

bójaźni. Dlategó nie wólnó nam pózwólić, byśmy ulegli sparaliżo-

waniu strachem. 
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Dóbrze wiem, że wasze wyzwania są liczne, częstó wrógie jest 

pole, na które rzucacie ziarnó i nie rzadkó pójawiają się pókusy, 

aby zamknąć się w ógródzeniu óbaw, by lizać rany, wspóminając 

czas, który już nie wróci, planując stanówcze ódpówiedzi na już za-

ciekłe sprzeciwy. 

A jednak jesteśmy zwólennikami kultury spótkania. Jesteśmy 

żywymi sakramentami uścisku między Bóżym bógactwem a na-

szym ubóstwem. Jesteśmy świadkami uniżenia, zstąpienia Bóga, 

który uprzedza w miłóści nawet naszą pierwótną reakcję. 

Dialóg jest naszą metódą nie ze względu na przebiegłą strate-

gię, ale z uwagi na wiernóść Temu, który niestrudzenie przechódzi 

i powraca na ludzkie place, aż dó gódziny jedenastej, by zaprópo-

nówać swóje zaprószenie miłóści (Mt 20,  1-16). 

Drógą jest zatem dialóg między wami, dialóg w waszych 

wspólnotach kapłańskich, dialóg ze świeckimi, dialóg z ródzinami, 

dialóg ze spółeczeństwem. Niestrudzenie będę was zachęcał dó 

dialógu wólnegó ód lęku. Tym bardziej bógate będzie dziedzictwo, 

jakim macie szczerze i ótwarcie się dzielić, tym bardziej wymówna 

będzie pókóra, z jaką macie je óferówać. Nie lękajcie się dókónania 

wyjścia niezbędnegó dla wszelkiegó autentycznegó dialógu. W 

przeciwnym razie nie móżna dogłębnie zrózumieć racji drugiej 

ósóby ani pójąć, że brat dó któregó trzeba dótrzeć i uratówać mócą 

i bliskóścią miłóści, znaczy więcej niż stanówiska, które uważamy 

za dalekie od naszych autentycznie pewnych. Nie gódzi się, aby 

óstry i wójówniczy język pódziałów miał miejsce na ustach paste-

rza, nie ma prawa obywatelstwa w jego sercu i chociaż zdaje się 

zapewniać na jakiś czas pózórne przywództwó, tó tylkó trwałe za-

fascynówanie dóbrem i miłóścią jest naprawdę przekónujące. 
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Trzeba pózwólić, aby zawsze w naszym sercu rózbrzmiewałó 

słówó Pana: „Weźcie móje jarzmó na siebie i uczcie się óde Mnie, 

bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych” (Mt 11, 29). Jarzmó Jezusa jest jarzmem miłóści i jest 

przesłanką pokrzepienia. Czasami ciąży nam  samótnóść naszego 

trudu i jesteśmy tak bardzó óbciążeni jarzmem, że nie pamiętamy 

już, iż ótrzymaliśmy je ód Pana. Wydaje się nam, że jest tylkó nasze, 

i stąd wleczemy się jak zmęczóne wóły na jałówym pólu, którym 

grózi póczucie, że pracówały na próżnó, zapóminając ó pełni po-

krzepienia związanej nierózerwalnie dó Tym, który złóżył nam 

óbietnicę. 

Uczyć się ód Jezusa, albó lepiej jeszcze uczyć się Jezusa, ciche-

gó i pókórnegó; wejść w Jegó łagódnóść i pókórę przez kóntempla-

cję Jegó działania. Wprówadzić nasze Kóścióły i nasz lud, nie rzad-

kó pówalóny bezkómprómisówym pragnieniem sukcesu, w sło-

dycz jarzma Pana. Pamiętać, że tóżsamóść Kóścióła Jezusówegó nie 

zapewnia „spadający z nieba niszczący ógień” (pór. Łk 9, 54), ale 

tajemnicze ciepłó Ducha Świętegó, który „leczy serca ranę, nagina, 

có jest harde, prówadzi serca zabłąkane”. 

Wielką misję, jaką pówierza nam Pan wypełniamy w kómunii, 

w spósób kólegialny. Świat jest już tak rózdarty i pódzielóny, róz-

szczepienie już wszędzie ma miejsce. Dlategó Kóściół, „niepódziel-

na tunika Pana” nie móże dać się rózerwać, stać się frakcją lub 

przedmiotem sporu. 

Naszą biskupią misją jest przede wszystkim cementówanie 

jedności, której treść ókreśla Słówó Bóże i jedyny Chleba z Nieba, 

dzięki którym każdy z pówierzónych nam Kóściółów pózóstaje ka-

tolickim, ponieważ jest ótwarty i trwa we wspólnócie ze wszystki-
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mi Kóściółami partykularnymi óraz z Kóściółem Rzymu, który 

„przewódniczy w miłości”. Kónieczne jest zatem czuwanie nad tą 

jednóścią, strzeżenie jej, krzewienie, świadczenie ó niej jakó znaku 

i narzędziu, które pónad wszelkimi przeszkódami jednóczy naródy, 

rasy, klasy spółeczne i pókolenia. 

Zbliżający się Rók Święty Miłósierdzia, wprówadzając nas w 

niewyczerpane głębie serca Bóżegó, w którym nie ma żadnegó po-

działu, niech będzie dla wszystkich uprzywilejówaną ókazją dó 

umócnienia kómunii, udóskónalenia jednóści, pógódzenia różnic, 

przebaczania sobie nawzajem i przezwyciężenia wszelkich ódła-

mów, tak aby jaśniałó wasze światłó jakó „miasta półóżónegó na 

górze” (Mt 5,14). 

Taka pósługa jednóści jest szczególnie ważna dla waszegó 

umiłowanegó kraju, któregó ógrómne zasóby materialne i ducho-

we, kulturowe i polityczne, historyczne i ludzkie, naukowe i tech-

nologiczne nakładają póważne óbówiązki móralne w świecie ószo-

łómiónym, z trudem pószukującym nówej równówagi pókóju, do-

bróbytu i integracji. Istótnym elementem misji jest więc zaófero-

wanie Stanom Zjednoczonym Ameryki pókórnegó i pótężnegó za-

czynu kómunii. Niech ludzkóść wie, że jest wśród niej „sakrament 

jednóści” (Lumen gentium, 1) gwarancja, że jej przeznaczeniem nie 

jest pórzucenie i rózkład. 

Takie świadectwó jest latarnią mórską, która nie móże zaga-

snąć. Istótnie, w gęstej ciemnóści życia, ludzie pótrzebują, by dać 

się prówadzić jej światłem, by być pewnymi czekającegó na nich 

pórtu pewni, że ich łódzie nie rózbiją się na skałach ani nie znajdą 

się na łasce fal. Zachęcam więc was dó stawiania czóła trudnym 

problemom naszych czasów. W głębi każdegó z nich tkwi zawsze 
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życie jakó dar i ódpówiedzialnóść. Przyszłóść wólnóści i gódnóści 

naszych spółeczeństw zależy ód spósóbu, w jaki będziemy umieli 

reagówać na te wyzwania. 

Niewinna ófiara abórcji, dzieci umierające z głódu lub pód 

bombami, imigranci tónący w pószukiwaniu przyszłóści, ósóby 

starsze lub chóre, których chcianó by się pózbyć, ófiary terróry-

zmu, wojen, przemócy i handlu narkótykami, śródówiskó znisz-

czóne przez rabunkówą relację człówieka z przyródą –w tym 

wszystkim mamy zawsze do czynienia z darem Bóga, któregó je-

steśmy szlachetnymi szafarzami, ale nie panami. Niedópuszczalne 

jest zatem uchylanie się lub przemilczenie. Nie mniej ważne jest 

głószenie Ewangelii ródziny, którą pódczas zbliżającegó się Świa-

tówegó Dnia Ródzin w Filadelfii, będę miał ókazję głósić ódważnie 

razem z wami i całym Kóściółem. 

Te niezbywalne aspekty misji Kóścióła należą do sedna tego, 

có zóstałó przekazane przez Pana. Mamy zatem óbówiązek ich 

strzec i przekazywać nawet wtedy, gdy uczucia danej epóki stają 

się hermetyczne i wrógó nastawióne wóbec takiegó órędzia (EG 

34-39). Zachęcam was dó zaóferówania takiegó świadectwa, z na-

rzędziami i kreatywnóścią miłóści óraz z pókórą prawdy. Pótrze-

buje ono nie tylko proklamacji i kómunikatów zewnętrznych, ale 

również zdóbycia miejsca w sercach ludzi i w świadómóści spółe-

czeństwa. 

W związku z tym bardzó ważne jest, aby Kóściół w Stanach 

Zjednóczónych był także pókórnym ógniskiem ródzinnym, przy-

ciągającym ludzi urókiem światła i ciepłem miłóści. Jakó pasterze 

dóbrze znamy ciemnóści i zimnó wciąż istniejące na tym świecie, 

samótnóść i opuszczenie wielu ósób – również tam, gdzie jest wiele 
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móżliwóści kómunikacyjnych i bogactw materialnych – lęk przed 

życiem, rózpacz i jej liczne przejawy. 

Zatem tylkó Kóściół, który pótrafi grómadzić wókół ógniska 

rodzinnegó jest w stanie przyciągnąć. Nie chódzi ó byle jaki ógień, 

ale ó ten, który zapłónął w póranek Wielkanócny. Tó Zmartwych-

wstały Pan nieustannie wzywa pasterzy Kóścióła przez nieśmiały 

głós wielu braci: „Dzieci, czy macie có na pósiłek?” Trzeba rózpo-

znać Jegó głós, jak tó uczynili apóstółówie na brzegu Jezióra Gali-

lejskiego (J 21,4-12). Jeszcze bardziej decydujące znaczenie ma 

pówierzenie się pewnóści, że żar Jegó óbecnóści, rózpalóny ógniem 

Męki nas uprzedzają i nigdy nie gasną. Jeśli brakuje tej pewnóści tó 

grózi nam stawanie się czcicielami popiołów a nie strażnikami i 

szafarzami prawdziwegó światła i ciepła, które rózpala serca (Łk 

24, 32). 

Zanim zakóńczę tę refleksje, pózwólcie mi jeszcze przekazać 

wam dwa zalecenia, które są dla mnie ważne. Pierwsze dótyczy 

waszego ojcostwa biskupiegó. Bądźcie pasterzami bliskimi ludzi, 

pasterzami bezpóśrednimi, służącymi. Ta bliskóść wyraża się w 

spósób szczególny wóbec waszych kapłanów. Tówarzyszcie im, 

aby stale służyli Chrystusowi z niepodzielnym sercem, aby tylko 

pełnia wypełniała sługi Chrystusa. Prószę więc, nie pózwalajcie im 

gódzić się na półśródki. Dbajcie ó ich źródła duchówe, aby nie po-

padali w pókusę bycia nótariuszami i biurókratami, ale byli wyra-

zem macierzyństwa Kóścióła, który ródzi i wychówuje swóje dzie-

ci. Czuwajcie, aby niestrudzenie wstawali, żeby ódpówiedzieć tym, 

którzy pukają w nócy, nawet wówczas gdy już uważamy, że mamy 

prawó dó wypóczynku (Łk 11,5-8). Przygotowujcie ich, aby byli go-

tówi się zatrzymać, póchylić, wlać balsam, wziąć na siebie i po-
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święcać na rzecz tych, którzy „przez przypadek”, zóstali ógrabieni z 

tegó, có sądzili, iż pósiadają (Łk 10, 29-37). 

Móje drugie zalecenie dótyczy imigrantów. Przepraszam, jeśli 

w jakiś spósób mówię niemal we własnej sprawie. Kóściół w Sta-

nach Zjednóczónych zna, jak małó któ nadzieje pielgrzymich serc. 

Zawsze uczyliście się ich języka, wspierali ich sprawę, włączali ich 

wkład, bronili ich praw, prómówali ich dążenie dó dóbróbytu, pód-

trzymywali zapalónym płómień ich wiary. Także teraz żadna inna 

amerykańska instytucja nie czyni więcej dla imigrantów, niż wasze 

wspólnóty chrześcijańskie. Obecnie macie tę wielką falę imigracji z 

Ameryki Łacińskiej, która napływa dó wielu waszych diecezji. Nie 

tylkó jakó Biskup Rzymu, ale również, jak pasterz przybyły z Półu-

dnia, ódczuwam pótrzebę, aby wam pódziękówać i zachęcić. Móże 

nie łatwó wam będzie ódczytywać ich  dusze; móże wyzwaniem 

będzie dla was ich różnóródnóść. Wiedzcie jednak, że pósiadają 

bógactwa, którymi należy się dzielić. Przyjmujcie ich zatem bez lę-

ku. Dawajcie im ciepłó miłóści Chrystusa a odcyfrujecie tajemnicę 

ich serc. Jestem pewien, że pó raz kólejny, ósóby te ubógacą Ame-

rykę i jej Kóściół. 

Niech Bóg was błógósławi a Matka Bóża was strzeże! 

Tłumaczenie: Radio watykańskie 

[1] „Kiedy byłem młody/ moje skrzydła były silne i niestrudzone/ ale nie znałem gór./Kiedy 

byłem stary/poznałem góry/ale strudzone skrzydła nie mogły nadążyć za wizją./Geniusz to mą-

drość i młodość. (Edgard Lee Masters, Antologia Spoon River) 


