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Proszę was, byście modlili się za mnie, abym i ja, 
na „boisku”, na którym postawił mnie Bóg, mógł 
rozgrywać uczciwy i odważny mecz dla dobra nas 
wszystkich. Dziękuję.

Papież Franciszek



Herb papieża Franciszka

Papieskie zawołanie miserando atque eligendo oznacza dosłownie 
„okazując miłosierdzie i wybierając”.

Słońce z monogramem IHS oznacza Jezusa  
(jest to także herb Towarzystwa Jezusowego,  

do którego należy papież) — krzyż i znajdujące się  
pod nim gwoździe to symbole Męki Pańskiej.

Gwiazda oznacza Maryję, Matkę Chrystusa i Kościoła.

Kwiat nardu to symbol św. Józefa.
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Od autorki

13 marca 2013 r. o godz. 19.06 z komina nad Kapli-
cą Sykstyńską wydobył się gęsty, jasny dym, a świat 
dowiedział się, że Kościół katolicki ma nowego 
papieża. Kardynał Jean-Louis Tauran oznajmił, iż 
nową głową Kościoła został argentyński kardynał 
Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. 
Papież wyszedł po raz pierwszy na balkon bazyliki  
św. Piotra, a ludzie wiwatowali, klaskali i cieszyli się, 
bo został wybrany namiestnik Chrystusa. Pokochali 
też od razu tego 266. następcę św. Piotra.

Franciszek jest pierwszym w historii papieżem 
spoza Europy i Bliskiego Wschodu, pierwszym pa-
pieżem jezuitą oraz pierwszym papieżem o imieniu 
Franciszek. Sam wyjaśnił podczas spotkania z dzien-
nikarzami, że jego wzorcem jest św. Franciszek, bie-
daczyna z Asyżu. 

Mimo że papież jest jezuitą, to żyje franciszkań-
skim duchem: ubóstwa, prostoty, pogody, dobro-
ci i uśmiechu. Ojciec Święty podobnie jak święty 
Franciszek ze swoim umiłowaniem ubóstwa stał się 
wzorem dla wszystkich wiernych, zarówno dla osób 
duchownych, jak i świeckich.

13 marca 2014 r. minął rok od wyboru kardynała 
Bergoglia na stolicę Piotrową i można powiedzieć, 
że serca wielu ludzi podbiła bezpośredniość i „zwy-
czajność” nowego papieża. Papież dobrze czuje też 
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realne problemy człowieka, gdyż nie jest teorety-
kiem, ale przede wszystkim praktykiem, jest także 
bardzo wrażliwy na konkretne, życiowe problemy 
ludzi.

Papież jest osobą stawiającą na osobiste spotka-
nie, bo kluczem do każdego kontaktu człowieka 
z człowiekiem jest autentyczne spotkanie, spotkanie 
z miłością. Papież ujmuje wszystkich swym stosun-
kiem do innych oraz wypowiedziami. Dla zwykłych 
ludzi, którzy w taki czy inny sposób wchodzą z nim 
w kontakt, to osoba prosta i ciepła, która drobnymi 
i mocnymi gestami okazuje innym szacunek. Dla 
tych zaś, którzy dobrze znają jego myśl, jest kapła-
nem wytrwale zabiegającym o to, by Kościół wycho-
dził ludziom naprzeciw z radosnym i pełnym zro-
zumienia przesłaniem.

W przemówieniach, audiencjach i homiliach Pa-
pież mówi prosto, często odwołuje się do osobiste-
go doświadczenia, tak jakby chciał, by jego przekaz 
trafił nie tylko do ludzi wykształconych i nie tylko 
do wierzących. Kardynał „z końca świata”, jak sam 
siebie określił, stał się dla nas duchowym przewod-
nikiem. Dobrze jest wsłuchać się w to, co ma nam do 
powiedzenia. 

Od początku posługi papieża udało nam się usły-
szeć wiele jego prostych i bezpośrednich, a zarazem 
głębokich i trafiających do serca słów. Z chęci, aby 
te słowa zostały utrwalone, by stały się przedmio-
tem refleksji i medytacji, by można było do nich ła-
two wrócić, zrodził się pomysł zebrania ich. Książka 



składa się z fragmentów homilii, listów, wypowie-
dzi, dokumentów od rozpoczęcia posługi papieskiej 
(13 marca 2013 r.) do wizyty Papieża w Asyżu (4 paź-
dziernika 2013 r.). Zawiera także fragmenty encykliki 
Lumen fidei i adhortacji Evangelii gaudium, wydanych 
w tym okresie. Publikacja ma służyć upowszechnia-
niu nauczania Papieża. Jest skierowana również do 
osób, które nie mają czasu, by zapoznać się w całości 
z wypowiedziami, homiliami i dokumentami papie-
skimi. Dzięki książce otrzymają przesłanie w jego 
najistotniejszych i charakterystycznych punktach. 

Dziękujmy Duchowi Świętemu, który na czele 
Kościoła postawił pokornego zakonnika, przyjaciela 
ubogich, jezuitę zafascynowanego dziełem święte-
go Franciszka.

Katarzyna Pytlarz
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BÓG

Bóg nie czekał, aż do Niego przyjdziemy, ale to On 
przybył do nas, bez kalkulacji, bez miary. Bóg ta-
ki jest: to On zawsze robi pierwszy krok, On idzie  
do nas. 

27 marca 2013 r. — Audiencja generalna.  
„Domem Jezusa są ludzie”

Bóg myśli jak Samarytanin, który nie przechodzi 
obok człowieka, który popadł w tarapaty, litując się 
albo patrząc w drugą stronę, ale spieszy mu z pomo-
cą, nie oczekując niczego w zamian; nie pytając, czy 
jest Żydem, czy poganinem, czy Samarytaninem, 
czy jest bogaty, czy jest biedny: nie pyta o nic. Nie 
pyta o te rzeczy, nie pyta o nic. Przychodzi z pomo-
cą: taki jest Bóg. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje 
swoje życie, aby bronić i ratować owce. 

27 marca 2013 r. — Audiencja generalna.  
„Domem Jezusa są ludzie”
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Bóg jest wobec nas cierpliwy, bo nas kocha, a kto ko-
cha, ten rozumie, ma nadzieję, obdarza zaufaniem, 
nie opuszcza, nie pali mostów, umie przebaczać. Pa-
miętajmy o tym w naszym życiu chrześcijańskim: 
Bóg zawsze na nas czeka, także kiedy się oddalili-
śmy! On nigdy nie jest daleko, a jeśli do Niego wró-
cimy, gotów jest nas przyjąć. 

7 kwietnia 2013 r. — Ingres Papieża Franciszka 
do katedry na Lateranie. 

„Bóg czeka na nas cierpliwie”

Adorować Pana oznacza przyznać Mu miejsce, któ-
re Mu się należy. Adorować Pana oznacza wierzyć, 
wyznawać — jednak nie tylko samymi słowami — 
że tylko On naprawdę kieruje naszym życiem. Ado- 
rować Pana oznacza, że wobec Niego jesteśmy prze-
konani, że jest On jedynym Bogiem, Bogiem nasze-
go życia, Bogiem naszej historii.

14 kwietnia 2013 r. — Wizyta w bazylice św. Pawła za Murami.  
„Spójność między słowem a życiem”

Bóg traktuje nas jako swoje dzieci, rozumie nas, 
przebacza nam, bierze nas w ramiona, kocha nas, 
również wtedy, kiedy błądzimy.

10 kwietnia 2013 r. — Audiencja generalna.
 „Bóg naszym tatą”
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Nasza kultura straciła zdolność dostrzegania kon-
kretnej obecności Boga, Jego działania w świecie. 
Uważamy, że Bóg znajduje się w zaświatach, na 
innym poziomie rzeczywistości, oddzielony od na-
szych konkretnych relacji. Gdyby jednak tak było, 
gdyby Bóg nie był zdolnym do działania w świecie, 
Jego miłość nie byłaby prawdziwie potężna, praw-
dziwie rzeczywista, a zatem nie byłaby nawet praw-
dziwą miłością, zdolną zapewnić to szczęście, które 
obiecuje.
 

Lumen fidei 17

Mówimy, że musimy szukać Boga, iść do Niego 
i prosić o przebaczenie, ale kiedy idziemy, On na nas 
czeka, On jest pierwszy!

18 maja 2013 r. — Czuwanie modlitewne z okazji dnia ruchów,  
nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych.  

„Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim”

Nowość zawsze napełnia nas po trosze lękiem, bo 
czujemy się bardziej bezpieczni, jeśli mamy wszyst-
ko pod kontrolą, jeśli to my budujemy, programu-
jemy, planujemy nasze życie według naszych sche-
matów, naszych pewności, naszych gustów. Dzieje 
się tak również w odniesieniu do Boga. Często idzie-
my za Nim, przyjmujemy Go, ale tylko do pewne-



16

go stopnia. Trudno nam przychodzi powierzyć się 
Mu z pełną ufnością, godząc się, aby Duch Święty 
ożywiał nasze życie, był przewodnikiem w naszym 
życiu, we wszystkich wyborach; obawiamy się, że 
Bóg poprowadzi nas na nowe drogi, że każe nam 
wyjść poza nasz horyzont, często ograniczony, za-
mknięty, egoistyczny, abyśmy otworzyli się na Jego 
horyzonty. Ale w całej historii zbawienia, kiedy Bóg 
się objawia, przynosi nowość — Bóg zawsze przy-
nosi nowość — przemienia i prosi, aby całkowicie 
Jemu zaufać.

19 maja 2013 r. — Msza św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
„Czy jesteśmy otwarci na «Boże niespodzianki»?”

Pamiętajcie, że Bóg jest Ojcem każdego z nas. On 
sam nas stworzył, obdarzył talentami, prowadzi 
przez życie, jest z nami pomimo naszej słabości, 
grzechu, zapomnienia — pragnie nas zbawić! Jest 
wzorem każdego ojcostwa.

29 maja 2013 r. — Audiencja generalna.
„Rodzina Boża”

Bóg nie jest czymś nieokreślonym, nasz Bóg nie 
jest jakimś bogiem-sprayem, jest konkretny, nie jest 
czymś abstrakcyjnym, lecz ma imię: „Bóg jest miłoś-
cią”. Nie jest to miłość sentymentalna, emocjonalna, 
ale jest to miłość Ojca, która jest u początku każdego 
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życia, miłość Syna, który umiera na krzyżu i zmar-
twychwstaje, miłość Ducha, który odnawia człowie-
ka i świat.

26 maja 2013 r. — Modlitwa Maryjna z papieżem.
„Jezus idzie z nami”

Rozważanie prawdy, że Bóg jest miłością, jest dla nas 
korzystne, bo uczy nas miłowania, dawania siebie in-
nym, tak jak Jezus dał siebie nam i idzie z nami.

26 maja 2013 r. — Modlitwa Maryjna z papieżem.
„Jezus idzie z nami”

Pan zawsze nam przebacza! Jest pełen miłosierdzia, 
jest miłosierny, ma miłosierne serce i zawsze na nas 
czeka!

29 czerwca 2013 r. — Audiencja generalna.
„Punkt odniesienia dla Kościoła na świecie”

Świat Boga jest światem, w którym każdy czuje się 
odpowiedzialny za drugiego człowieka, za dobro 
drugiego człowieka.

7 września 2013 r. — Homilia Papieża podczas czuwania  
na placu św. Piotra. 

„Niech umilknie zgiełk oręża!”
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