Papież chorych - Franciszek
15 III 2013
Papież Franciszek złożył niespodziewaną wizytę w rzymskiej klinice
Piusa XI. Odwiedził tam 90-letniego argentyńskiego kardynała Jorge Mejię,
który przeszedł zawał serca.

17 marca 2013, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
Miłosierdzie jest piękne! Pamiętam, że zaraz po tym, jak zostałem biskupem,
w 1992 r., przybyła do Buenos Aires figura Matki Bożej Fatimskiej i była
wielka Msza św. dla chorych. Poszedłem w czasie tej Mszy spowiadać.
Prawie pod koniec Mszy św. wstałem, bo miałem udzielić sakramentu
bierzmowania. Podeszła do mnie starsza kobieta, pokorna, bardzo
skromna,

ponad

osiemdziesięcioletnia.

Spojrzałem

na

nią

i

powiedziałem, „Babciu – bo u nas tak się zwracamy do ludzi starszych –
czy chce się babcia wyspowiadać?”. Powiedziała mi: „Tak”. „Ale jeśli
nie ma grzechów...”. A ona mi odpowiedziała: „Wszyscy popełniamy
grzechy”. „A może Pan ich nie przebacza”... Odpowiedziała mi z całą
pewnością: „Pan przebacza wszystko”. „A skąd pani to wie?”. „Gdyby
Pan nie wybaczał wszystkiego, świat by nie istniał”. Miałem ochotę ją
zapytać: „Czy pani studiowała na Uniwersytecie Gregoriańskim?”, bo jest to
mądrość, jaką daje Duch Święty.

19 III 2013
Przed Mszą świętą inauguracyjną pontyfikat ojca świętego Franciszka, w
uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, papież
szczególnym gestem papież Franciszek obdarzył mężczyznę, przyniesionego
na plac Świętego Piotra na rękach bliskich. Mężczyzna - ewidentnie ciężko
chory - zwrócił uwagę papieża Franciszka. Ojciec święty kazał
zatrzymać

samochód

i

podszedł

do

pobłogosławił, ale i serdecznie ucałował!

chorego.

Nie

tylko

go

19 III, Msza św. na rozpoczęcie pontyfikatu, Homilia
(mowa naszej o służbie w kościele, obowiązku na wzór św. Józefa Opiekuna)
…Jest to opieka nad ludźmi, troszczenie się z miłością o wszystkich,
każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są istotami
najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych serc. To
troska jedni o drugich w rodzinie: małżonkowie wzajemnie opiekują się sobą,
następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stają
się opiekunami rodziców.

7 IV 2013, Bazylika św. Jana na Lateranie, II Niedziela Wielkiej Nocy,
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Ceremonia nadania imienia Jana Pawła II części placu świętego Jana na
Lateranie w Rzymie.
Przed mszą z tej okazji Franciszek długo błogosławił uczestniczących w
niej chorych i niepełnosprawnych.

