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Og#oszenie Jubileuszu Mi#osierdzia

Homilia Papie#a Franciszka wyg#oszona z okazji Nabo#e#stwa Pokutnego

Równie# w tym roku w wigili# IV Niedzieli Wielkiego Postu zebrali#my si#, aby celebrowa# liturgi#
pokutn#. ##czymy si# z wieloma chrze#cijanami, którzy w ka#dej cz##ci #wiata przyj#li zaproszenie
do prze#ywania tej chwili jako znaku dobroci Pana. Sakrament Pojednania pozwala nam bowiem
zbli#y# si# z ufno#ci# do Ojca, aby mie# pewno## Jego przebaczenia. On naprawd# jest „bogaty w
mi#osierdzie” i z obfito#ci# rozci#ga je na tych, którzy zwracaj# si# do Niego szczerym sercem. To,
#e jeste#my tutaj, aby do#wiadczy# Jego mi#o#ci, jest przede wszystkim owocem Jego #aski. Jak
przypomnia# nam aposto# Pawe#, Bóg nigdy nie przestaje okazywa# bogactwa swego mi#osierdzia
w ci#gu wieków. Przemiana serca, która prowadzi nas do wyznawania grzechów, jest „darem Boga”,
prezentem, to „Jego dzie#o” (Ef 2,8-10). Bycie dotkni#tym z czu#o#ci# Jego d#oni#, ukszta#towanym
Jego #ask#, pozwala nam zbli#y# si# do kap#ana z naszymi grzechami bez l#ku, ale z pewno#ci#,
#e on nas przyjmie w imi# Boga i zrozumie pomimo naszej n#dzy, zbli#y# si# bez #adnego adwokata
obro#cy. My mamy tylko jednego (obro#c#), który odda# #ycie za nasze grzechy. To On, wraz z
Ojcem, zawsze nas broni#. Odchodz#c z konfesjona#u, b#dziemy czu# Jego moc, która przywraca
#ycie i przywraca entuzjazm wiary. Po spowiedzi b#dziemy jak nowo narodzeni.

Ewangelia, któr# s#yszeli#my (#k 7,36-50), otwiera drog# nadziei i pocieszenia. Dobrze jest poczu#
na sobie wspó#czuj#ce spojrzenie Jezusa, tak jak poczu#a je grzeszna kobieta w domu faryzeusza.
W tym fragmencie uporczywie powracaj# dwa s#owa: „mi#o##” i „s#d”. Jest mi#o## grzesznej
kobiety, która si# uni#a przed Panem; ale najpierw jest mi#osierna mi#o## Jezusa do niej, która
popycha j#, by podesz#a. Jej p#acz skruchy i rado#ci obmywa stopy Mistrza; swoimi w#osami
wyciera je z wdzi#czno#ci#; poca#unki s# czystym wyrazem jej mi#o#ci; a pachn#ce olejki obficie
wylane potwierdzaj#, jak bardzo jest On dla niej drogi. Ka#dy gest tej kobiety mówi o mi#o#ci i wyra#a
pragnienie, aby mie# niezachwian# #yciow# pewno##: pewno##, #e zosta#o jej wybaczone.  I to
pragnienie jest cudowne! Jezus jej t# pewno## daje: przyjmuj#c j#, ukazuje jej mi#o## Boga do
niej, w#a#nie do niej, publicznej grzesznicy! Mi#o## i przebaczenie s# jednoczesne: Bóg przebacza
wiele, wszystko, bo „bardzo umi#owa#a” (#k 7,47); ona adoruje Jezusa, bo czuje, #e w Nim jest
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mi#osierdzie, a nie pot#pienie. Dzi#ki Jezusowi Bóg odrzuca jej liczne grzechy za siebie, ju# wi#cej o
nich nie pami#ta (por. Iz 43,25). I to jest tez prawd#, #e Bóg, kiedy przebacza, nie pami#ta ich. Wielkie
jest Bo#e przebaczenie! Teraz zaczyna si# dla niej nowy etap; mi#o## zrodzi#a j# do nowego #ycia.

         Ta kobieta rzeczywi#cie spotka#a Pana. W milczeniu otworzy# jej serce; w jej cierpieniu
dostrzeg# skruch# za jej grzechy; z jej p#aczu za# uczyni# wo#anie do Bo#ej dobroci o przebaczenie.
Nad ni# nie b#dzie #adnego innego s#du jak tylko ten, który pochodzi od Boga, a który jest
s#dem mi#osierdzia. Protagonist# tego spotkania jest oczywi#cie mi#o##, która wykracza poza
sprawiedliwo##.      Faryzeusz, gospodarz domu, Szymon przeciwnie: nie potrafi odnale## drogi
mi#o#ci. Wszystko jest wyliczone, przemy#lane… Zatrzyma# si# na aspekcie formalnym.  To jest
cos brzydkiego, formalna mi#o##, nie do zrozumienia. Nie jest on w stanie uczyni# nast#pnego
kroku, aby wyj## na spotkanie z Jezusem, który niesie mu zbawienie. Szymon ograniczy# si# do
zaproszenia Jezusa na obiad, ale nie ugo#ci# Go do ko#ca dobrze. W swoich my#lach powo#uje
si# tylko na sprawiedliwo## i tym sposobem b##dzi. Jego os#d kobiety oddala go od prawdy i nie
pozwala mu nawet dostrzec, kim jest jego go##. Zatrzyma# si# na powierzchni – na formalizmie –
nie by# w stanie wgl#dn## w serce. Wobec Jezusowej przypowie#ci i pytania, który ze s#ug bardziej
mi#owa#, faryzeusz udziela poprawnej odpowiedzi: „S#dz#, #e ten, któremu wi#cej darowa#”. A
Jezus nie zostawia tego bez komentarza: „S#usznie os#dzi#e#”. Tylko wtedy, gdy os#d Szymona
odnosi si# do mi#o#ci, wówczas jest on s#uszny.

Ta uwaga Jezusa popycha nas do tego, aby nigdy nie zatrzymywa# si# na tym, co zewn#trzne,
szczególnie wobec drugiego cz#owieka. Jeste#my zaproszeni, aby patrze# g##biej, spogl#da# w
serce, aby dostrzec, do jakiej wielkoduszno#ci zdolny jest ka#dy cz#owiek. Nikt nie mo#e zosta#
wykluczony z Bo#ego mi#osierdzia. Ka#dy zna drog#, która nas do niego zbli#a, a Ko#ció# jest
domem, do którego Bóg wszystkich zaprasza i nikogo nie odrzuca. Jego drzwi pozostaj# zawsze
otwarte, aby ka#dy, kto zostanie dotkni#ty przez #ask#, móg# odnale## pewno## przebaczenia. Im
wi#kszy jest grzech, tym wi#ksza musi by# mi#o##, któr# Ko#ció# wyra#a wzgl#dem tych, którzy si#
nawracaj#. Z jak# mi#o#ci# spogl#da na nas Jezus! Z jaka mi#o#ci# leczy On nasze grzeszne serce!
Nigdy nie przestraszaj# Go nasze grzechy. Pomy#lmy o synu marnotrawnym, kiedy to postanowi#
wróci# do ojca. Uk#ada sobie mow#, ale ojciec nawet nie pozwala mu mówi#, tylko go obejmuje
(por. #k 15,17-24). Tak Jezus post#puje z nami. “Ojcze, mam wiele grzechów…” – Ale On b#dzie
szcz##liwy, je#li pójdziesz: obejmie ci# z wielk# mi#o#ci#. Nie ba# si#!

Drodzy bracia i siostry, cz#sto my#la#em o tym, w jaki sposób uczyni# bardziej czyteln# misj#
Ko#cio#a jako #wiadka mi#osierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna si# od duchowego nawrócenia.
Z tej racji zdecydowa#em si# og#osi# Nadzwyczajny Jubileusz, w którego centrum znalaz#oby si#
Bo#e mi#osierdzie. B#dzie to Rok #wi#ty Mi#osierdzia. Pragniemy go prze#ywa# w #wietle s#ów
Pana Jezusa: „B#d#cie mi#osierni jak Ojciec” (por. #k 6,36).  Szczególnie spowiednicy, powinni
okazywa# du#o mi#osierdzia.

Ten Rok #wi#ty rozpocznie si# w najbli#sz# uroczysto## Niepokalanego Pocz#cia NMP i zako#czy
si# 20 listopada 2016 r., w niedziel# Chrystusa Króla wszech#wiata i #ywego oblicza Ojcowskiego
mi#osierdzia. Powierzam organizacj# tego Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji, aby zechcia#a go animowa# jako nowy etap drogi Ko#cio#a w jego misji zanoszenia
ka#dej osobie Ewangelii mi#osierdzia.

Jestem przekonany, #e ca#y Ko#ció# – który ma wielk# potrzeb# mi#osierdzia, poniewa# jeste#my
grzesznikami – zdo#a odnale## w tym jubileuszu rado## odkrywania na nowo i czynienia owocnym
mi#osierdzia Bo#ego, poprzez które wszyscy jeste#my wezwani do #wiadczenia pociechy ka#demu
m##czy#nie i ka#dej kobiecie naszych czasów. Nie zapominajmy, #e Bóg wybacza wszystko i #e
Bóg wybacza zawsze. Nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie. Zawierzajmy ju# od teraz ten
Rok Matce Mi#osierdzia, aby zwróci#a ku nam swoje spojrzenie i czuwa#a nad nasz# drog#: nasz#
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drog# pokuty, nasz# drog# z sercem otwartym przez ca#y rok, aby otrzyma# Bo#e przebaczenie,
otrzyma# Bo#e mi#osierdzie.

T#umaczenie: Radio Maryja

                                                                                                                                                              (traduzione: RM)


