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Znak jubileuszu
Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry!
W ubieg## niedziel# zosta#y otworzone Drzwi #wi#te w katedrze Rzymu, bazylice #w. Jana na
Lateranie, i zosta# otworzona Brama Mi#osierdzia w katedrze ka#dej diecezji #wiata, równie# w
sanktuariach i ko#cio#ach wskazanych przez biskupów. Jubileusz jest na ca#ym #wiecie, nie tylko
w Rzymie. Pragn##em, aby ten znak Drzwi #wi#tych by# obecny w ka#dym Ko#ciele partykularnym,
aby Jubileusz Mi#osierdzia móg# sta# si# do#wiadczeniem, w którym ma udzia# ka#da osoba.
Tym samym Rok #wi#ty rozpocz## si# w ca#ym Ko#ciele i odbywa si# w ka#dej diecezji tak jak w
Rzymie. Równie# pierwsze Drzwi #wi#te zosta#y otwarte w samym sercu Afryki. Rzym natomiast
jest widzialnym znakiem powszechnej komunii. Oby ta ko#cielna komunia mog#a stawa# si# coraz
g##bsza, aby Ko#ció# by# w #wiecie #ywym znakiem mi#o#ci i mi#osierdzia Ojca.
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Równie# data 8 grudnia s#u#y#a podkre#leniu tej potrzeby, ##cz#c po pi##dziesi#ciu latach
pocz#tek Jubileuszu z zako#czeniem Ekumenicznego Soboru Watyka#skiego II. Sobór bowiem
kontemplowa# i przedstawi# Ko#ció# w #wietle tajemnicy komunii. Rozrzucony po ca#ym #wiecie
i z#o#ony z licznych Ko#cio#ów partykularnych, jest jednak#e zawsze i tylko jednym Ko#cio#em
Jezusa Chrystusa, tego, którego On pragn## i za który z#o#y# samego siebie w ofierze. Ko#cio#em
«jednym», który #yje komuni# Boga.
Ta tajemnica komunii, czyni#ca Ko#ció# znakiem mi#o#ci Ojca, ro#nie i dojrzewa w naszym sercu,
kiedy mi#o##, któr# rozpoznajemy w krzy#u Chrystusa i w której si# zanurzamy, sprawia, #e kochamy
tak, jak sami zostali#my umi#owani przez Niego. Jest to mi#o## bezgraniczna, której obliczem jest
przebaczenie i mi#osierdzie.
Mi#osierdzie i przebaczenie nie powinny jednak#e pozostawa# pi#knymi s#owami, lecz
urzeczywistnia# si# w #yciu codziennym.Mi#owanie i przebaczanie s# konkretnymi i widzialnymi
znakami, #e wiara przemieni#a nasze serca i pozwalaj# nam wyra#a# w sobie #ycie samego Boga.
Mi#owanie i przebaczanie tak, jak Bóg mi#uje i przebacza. To program #ycia, w którym nie mo#e
by# przerw lub wyj#tków, lecz który popycha nas, by#my niestrudzenie szli coraz dalej, pewni, #e
wspiera nas ojcowska obecno## Boga. Ten wielki znak #ycia chrze#cija#skiego przeobra#a si#
nast#pnie w wiele innych znaków cechuj#cych Jubileusz. My#l# o osobach, które przejd# przez
jedne z Drzwi #wi#tych, które w tym Roku s# prawdziwymi Bramami Mi#osierdzia. Drzwi wskazuj#
samego Chrystusa, który powiedzia#: «Ja jestem bram#. Je#eli kto# wejdzie przeze Mnie, b#dzie
zbawiony — wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko» (J 10, 9). Przechodzenie przez Drzwi #wi#te
jest znakiem naszej ufno#ci do Pana Jezusa, który nie przyszed#, by pot#pi#, lecz by zbawi# (J
12, 47). Uwa#ajcie, by nie znalaz# si# kto# szybki lub zbyt sprytny, który by wam powiedzia#, #e
trzeba zap#aci#: nie! Za zbawienie si# nie p#aci. Zbawienia si# nie kupuje. Bram# jest Jezus, a
Jezus jest za darmo! On sam mówi o tych, którzy wpuszczaj# nie tak jak trzeba, i mówi po prostu, #e
to z#odzieje i rozbójnicy. I jeszcze raz, uwa#ajcie: zbawienie jest za darmo. Przej#cie przez Drzwi
#wi#te jest znakiem prawdziwego nawrócenia naszego serca. Kiedy przechodzimy przez te Drzwi,
dobrze jest pami#ta#, #e musz# by# otwarte na o#cie# równie# drzwi mojego serca. Stoj# przed
Drzwiami #wi#tymi i prosz#: «Panie, pomó# mi otworzy# drzwi mojego serca!». Nie przyniós#by
wielkiego skutku Rok #wi#ty, gdyby drzwi naszego serca nie pozwoli#y wej## Chrystusowi, który nas
pobudza, by#my szli do innych, nios#c Jego i jego mi#o##. A zatem tak jak Drzwi #wi#te pozostaj#
otwarte, bo s# znakiem, #e sam Bóg nas przyjmuje, podobnie niech nasze drzwi, drzwi serca, b#d#
zawsze otwarte, by nie wyklucza# nikogo. Nawet tego lub tej, którzy mnie irytuj#: nikogo.
Wa#nym znakiem Jubileuszu jest tak#e spowied#. Przyst#powanie do sakramentu, w którym
jednamy si# z Bogiem, jest równoznaczne z bezpo#rednim do#wiadczeniem Jego mi#osierdzia.
Jest to odnalezienie Ojca, który przebacza: Bóg przebacza wszystko. Bóg rozumie nas równie#
w naszych ograniczeniach, rozumie nas w naszych sprzeczno#ciach. Nie tylko, On poprzez swoj#
mi#o## mówi nam, #e w#a#nie wtedy, kiedy uznajemy nasze grzechy, jest jeszcze bli#ej nas i
zach#ca, by#my patrzyli przed siebie. Mówi wi#cej: #e kiedy uznajemy nasze grzechy i prosimy o
przebaczenie, w niebie jest #wi#to. Jezus #wi#tuje: to jest Jego mi#osierdzie; nie zniech#cajmy si#.
Id#my dalej w tym kierunku!
Wiele razy s#ysza#em: «Ojcze, nie potrafi# przebaczy# s#siadowi, koledze z pracy, s#siadce,
te#ciowej, szwagierce». Wszyscy to s#yszeli#my: «Nie potrafi# przebaczy#». Lecz jak mo#na prosi#
Boga, by przebaczy# nam, je#li potem sami nie jeste#my zdolni do przebaczenia? Przebaczenie
jest wielk# rzecz#, lecz nie jest #atwo przebaczy#, bo nasze serce jest ubogie i tylko o w#asnych
si#ach sobie z tym nie radzi. Lecz je#li si# otworzymy na przyj#cie Bo#ego mi#osierdzia dla nas,
sami potem stajemy si# zdolni do przebaczenia. Wielokrotnie s#ysza#em: «Ale ja na t# osob# nie
mog#em patrze#: nienawidzi#em jej. Lecz pewnego dnia zbli#y#em si# do Pana i poprosi#em Go
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o przebaczenie moich grzechów, i przebaczy#em równie# tej osobie». S# to rzeczy codzienne. I ta
mo#liwo## jest w zasi#gu r#ki.
Dlatego odwagi! Prze#ywajmy Jubileusz rozpoczynaj#c od tych znaków, które wymagaj# wielkiej
mocy mi#o#ci. Pan b#dzie nam towarzyszy#, by nas prowadzi# do do#wiadczenia innych znaków,
wa#nych dla naszego #ycia. Odwagi i naprzód!
Do Polaków:
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, ile razy s#ysza#em, jak do mnie mówiono:
«Ojcze, nie potrafi# wybaczy#». Tak, czasem przebaczenie nie jest #atwe. Dlatego w dniach
Jubileuszu Mi#osierdzia, przechodz#c przez Drzwi #wi#te, prosz#c Boga w sakramencie pojednania
o mi#osierdzie i odpuszczenie nam grzechów, pro#my Go tak#e o #ask# przebaczania innym i
umiej#tno## pojednania z bra#mi. Z serca wam b#ogos#awi#.
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