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To, co Bogu najmilsze

Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry!

Wczoraj otworzy#em tutaj, w Bazylice #w. Piotra, Drzwi #wi#te Jubileuszu Mi#osierdzia, a ju#
wcze#niej otworzy#em je w katedrze w Bangi w Republice #rodkowoafryka#skiej. Dzi# chcia#bym
rozwa#y# razem z wami znaczenie tego Roku #wi#tego, odpowiadaj#c na pytanie: po co ten
Jubileusz Mi#osierdzia? Co to oznacza?

Ko#ció# potrzebuje tego nadzwyczajnego czasu. Nie mówi#:  ten nadzwyczajny czas jest
dobry dla Ko#cio#a. Mówi#: Ko#ció# potrzebuje tego nadzwyczajnego czasu. W naszej epoce
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g##bokich przemian Ko#ció# jest wezwany do wnoszenia swojego szczególnego wk#adu poprzez
uwidocznianie znaków obecno#ci i blisko#ci Boga. A Jubileusz jest  sprzyjaj#cym okresem dla nas
wszystkich, poniewa# kontempluj#c Bo#e mi#osierdzie, które przekracza wszelkie ludzkie granice i
ja#nieje nad mrokami grzechu, mo#emy sta# si# #wiadkami bardziej przekonanymi i przekonuj#cymi.

Skierowanie spojrzenia na Boga, Ojca mi#osiernego, i na braci potrzebuj#cych mi#osierdzia oznacza
skupienie uwagi na istotnej tre#ci Ewangelii: Jezusie, wcielonym Mi#osierdziu, który sprawia, #e
staje si# widoczna dla naszych oczu wielka tajemnica trynitarnej mi#o#ci Boga. Obchodzenie
Jubileuszu Mi#osierdzia jest równoznaczne z postawieniem na nowo w centrum naszego #ycia
osobistego i #ycia naszych wspólnot specyfiki wiary chrze#cija#skiej, a wi#c Jezusa Chrystusa, Boga
mi#osiernego.

A zatem Rok #wi#ty po to, by #y# mi#osierdziem. Tak, drodzy bracia i siostry, ten Rok #wi#ty jest nam
ofiarowany, aby#my do#wiadczyli w naszym #yciu #agodnej s#odyczy przebaczenia Boga, Jego
obecno#ci przy nas i Jego blisko#ci zw#aszcza w momentach najwi#kszej potrzeby.

Ten Jubileusz, mówi#c krótko, jest uprzywilejowanym momentem, by Ko#ció# nauczy# si# wybiera#
jedynie «to, co Bogu najmilsze». A co takiego «jest Bogu najmilsze»? Przebaczanie swoim dzieciom,
okazywanie im mi#osierdzia, aby i one mog#y przebacza# nast#pnie swoim braciom, ja#niej#c
niczym pochodnie Bo#ego mi#osierdzia w #wiecie. W#a#nie to jest Bogu najmilsze. #w. Ambro#y w
ksi##ce teologicznej o Adamie, któr# napisa#, nawi#zuje do historii stworzenia #wiata i stwierdza, #e
Bóg ka#dego dnia po stworzeniu czego# — ksi##yca, s#o#ca lub zwierz#t — mówi: «A widzia# Bóg,
#e by#y dobre». Ntomiast kiedy stworzy# m##czyzn# i kobiet#, Biblia mówi: «Widzia#, #e to by#o
bardzo dobre». #w. Ambro#y zadaje sobie pytanie: «Ale dlaczego mówi ’bardzo dobre’? Dlaczego
Bóg jest taki zadowolony po stworzeniu m##czyzny i kobiety?». Dlatego #e nareszcie by# kto#,
komu móg# przebaczy#. To pi#kne: rado#ci# Boga jest przebaczanie, istot# Boga jest mi#osierdzie.
Dlatego w tym roku powinni#my otworzy# serca, aby ta mi#o##, ta rado## Bo#a nape#ni#a nas
wszystkich tym mi#osierdziem. Jubileusz b#dzie «sprzyjaj#cym momentem» dla Ko#cio#a, je#li
nauczymy si# wybiera# «to, co Bogu najmilsze», nie ulegaj#c pokusie my#lenia, #e istnieje co#
innego, co jest wa#niejsze lub priorytetowe. Nic nie jest wa#niejsze od wyboru «tego, co Bogu
najmilsze», a wi#c Jego mi#osierdzia, Jego mi#o#ci, Jego czu#o#ci, Jego u#cisku, Jego pieszczot!

Równie# konieczne dzie#o odnowy instytucji i struktur Ko#cio#a jest #rodkiem, który ma nas
prowadzi# do tego, by#my do#wiadczyli w sposób #ywy i o#ywiaj#cy mi#osierdzia Bo#ego, bo tylko
ono mo#e zagwarantowa#, #e Ko#ció# b#dzie owym miastem po#o#onym na górze, które nie mo#e
si# ukry# (por. Mt 5, 14). Ja#nieje tylko Ko#ció# mi#osierny! Gdyby#my nawet na jedn# chwil#
zapomnieli, #e mi#osierdzie jest tym, «co Bogu najmilsze», ka#dy nasz wysi#ek by#by pró#ny, bo
staliby#my si# niewolnikami naszych instytucji i struktur,  niezale#nie od tego, jak bardzo by#yby
odnowione. Lecz byliby#my wci## niewolnikami.

«Aby#my poczuli w sobie mocno rado## z tego, #e zostali#my odnalezieni przez Jezusa, który
jako Dobry Pasterz przyszed# nas szuka#, bo si# zagubili#my» (homilia podczas i Nieszporów
ii Niedzieli Wielkanocnej, 11 kwietnia 2015 r., «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 5/2015,
s. 30) — taki cel stawia sobie Ko#ció# w tym Roku #wi#tym. W ten sposób umocnimy w sobie
pewno##, #e mi#osierdzie mo#e rzeczywi#cie przyczyni# si# do budowania bardziej ludzkiego
#wiata. Zw#aszcza w tych naszych czasach, w których przebaczenie jest rzadkim go#ciem w ró#nych
dziedzinach ludzkiego #ycia, wezwanie do mi#osierdzia staje si# pilniejsze, i to w ka#dym miejscu:
w spo#ecze#stwie, w instytucjach, w pracy i równie# w rodzinie.

Oczywi#cie, kto# móg#by zg#osi# obiekcj#: «Ale#, Ojcze, czy Ko#ció# w tym Roku nie powinien
zrobi# czego# wi#cej? S#uszn# rzecz# jest kontemplowanie mi#osierdzia Bo#ego, lecz jest wiele
pilnych potrzeb!». To prawda, jest wiele do zrobienia, a ja pierwszy bez ustanku o tym przypominam.
Jednak#e trzeba mie# na uwadze fakt, #e u korzeni zapominania o mi#osierdziu jest zawsze mi#o##
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w#asna. W #wiecie przyjmuje ona form# zabiegania wy##cznie o w#asne interesy, przyjemno#ci
i zaszczyty w po##czeniu z pragnieniem gromadzenia bogactw, a w #yciu chrze#cijan cz#sto jest
przykrywana przez hipokryzj# i #wiatowo##. Wszystkie te rzeczy s# sprzeczne z mi#osierdziem.
Odruchów podyktowanych przez mi#o## w#asn#, które prowadz# do wyobcowania mi#osierdzia w
#wiecie, jest tak wiele i s# tak liczne, #e cz#sto nie jeste#my nawet w stanie ich rozpozna# jako
ogranicze# i grzechów. Dlatego konieczne jest uznanie, #e jeste#my grzesznikami, aby#my umocnili
w sobie pewno## mi#osierdzia Bo#ego. «Panie, jestem grzesznikiem; Panie, jestem grzesznic#:
przyjd# ze swoim mi#osierdziem». To bardzo pi#kna modlitwa. To modlitwa, któr# mo#na #atwo
odmawia# codziennie: «Panie, jestem grzesznikiem; Panie, jestem grzesznic#: przyjd# ze swoim
mi#osierdziem».

Drodzy bracia i siostry, pragn#, aby w tym Roku #wi#tym ka#dy z nas do#wiadczy# mi#osierdzia
Boga, aby#my byli #wiadkami tego, «co Jemu najmilsze». Czy my#lenie, #e to mo#e zmieni# #wiat,
jest naiwno#ci#? Mówi#c po ludzku — tak, jest szale#stwem, ale to, «co jest g#upstwem u Boga,
przewy#sza m#dro#ci# ludzi, a co jest s#abe u Boga, przewy#sza moc# ludzi» (1 Kor 1, 25).

Do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam uczestnicz#cych w tej audiencji Polaków. Uroczysto## Niepokalanego
Pocz#cia Naj#wi#tszej Maryi Panny i rozpocz#cie Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi#osierdzia, w
których uczestniczyli#my wczoraj, zach#caj# nas, by#my na wzór Maryi stawali si# #wi#ci i doskonali
przed obliczem Boga (por. Ef 1, 4) i do#wiadczyli w naszym #yciu Bo#ego przebaczenia przez
podejmowane dzie#a mi#osierdzia. Naj#wi#tsza Dziewica niech pomo#e nam prze#ywa# rado##
spotkania z #ask# Bo##, która wszystko przemienia. Niech b#dzie pochwalony Jezus Chrystus.


