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Zwi#zek mi#dzy zaanga#owaniem a mi#osierdziem
Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry!
Jubileusz Mi#osierdzia to dobra okazja, aby zag##bi# si# w tajemnic# dobroci i mi#o#ci Boga.
W tym czasie Wielkiego Postu Ko#ció# zach#ca nas do coraz pe#niejszego poznawania Pana
Jezusa i konsekwentnego #ycia wiar#, obieraj#c styl #ycia, wyra#aj#cy mi#osierdzie Ojca. Przez
to zaanga#owanie, do którego jeste#my wezwani, mamy ukazywa# spotykanym osobom konkretny
znak blisko#ci Boga. Moje #ycie, moja postawa, mój sposób prze#ywania #ycia powinny by# w#a#nie
konkretnym znakiem tego, #e Bóg jest blisko nas. Ma#e gesty mi#o#ci, czu#ej troski, opieki,
sk#aniaj#ce do my#lenia, #e Pan jest z nami, jest blisko nas. I w ten sposób otwiera si# brama
mi#osierdzia.

-1-

Dzisiaj chcia#bym si# z wami krótko zastanowi# nad tym s#owem, które powiedzia#em, nad kwesti#
zaanga#owania. Czym jest zaanga#owanie? I co znaczy — anga#owa# si#? Kiedy si# anga#uj#,
to znaczy, #e bior# na siebie pewn# odpowiedzialno##, jakie# zobowi#zanie wzgl#dem kogo#;
oznacza tak#e styl, postaw# wierno#ci i po#wi#cenia, szczególnej uwagi, z jak# wykonuj# to zadanie.
Ka#dego dnia wymaga si# od nas anga#owania si# w to, co robimy: w modlitw#, w prac#, w nauk#,
ale tak#e w sport, w aktywno## w wolnym czasie... Zatem zaanga#owanie oznacza ukierunkowanie
naszej dobrej woli i naszych si# na udoskonalanie #ycia.
Równie# Bóg zaanga#owa# si# wobec nas. Jego pierwszym zaanga#owaniem by#o stworzenie
#wiata, i pomimo naszych prób, by go zniszczy# — a jest ich wiele — On anga#uje si# w utrzymanie
go przy #yciu. Ale Jego najwi#kszym zaanga#owaniem by#o danie nam Jezusa. To jest wielkie
zaanga#owanie Boga! Tak, Jezus jest w#a#nie najwi#kszym zaanga#owaniem Boga wobec nas.
Przypomina o tym tak#e #w. Pawe#, gdy pisze, #e Bóg «w#asnego Syna nie oszcz#dzi#, ale Go
za nas wszystkich wyda#» (Rz 8, 32). I z tego powodu wraz z Jezusem Ojciec da nam wszystko,
czego potrzebujemy.
A jak objawi#o si# to zaanga#owanie Boga wzgl#dem nas? Bardzo #atwo sprawdzi# to w
Ewangelii. W Jezusie Bóg zaanga#owa# si# w sposób pe#ny, aby przywróci# nadziej# ubogim,
tym, którzy byli pozbawieni godno#ci, cudzoziemcom, chorym, wi##niom i grzesznikom, których
#yczliwie przyjmowa#. W tym wszystkim Jezus by# #ywym wyrazem mi#osierdzia Ojca. Chcia#bym
podkre#li#, #e Jezus z dobroci# przyjmowa# grzeszników. Je#li my#limy po ludzku, to grzesznik jest
nieprzyjacielem Jezusa, nieprzyjacielem Boga, ale On podchodzi# do nich z dobroci#, mi#owa# ich i
przemienia# ich serca. Wszyscy jeste#my grzesznikami, wszyscy! Ka#dy z nas ma jak## win# wobec
Boga. Ale nie powinni#my traci# ufno#ci: On przychodzi w#a#nie po to, aby doda# nam otuchy,
obdarzy# mi#osierdziem, przebaczeniem. W#a#nie to jest zaanga#owanie Boga, i dlatego pos#a#
Jezusa: aby by# blisko nas — nas wszystkich, i otworzy# drzwi swej mi#o#ci, swego serca, swego
mi#osierdzia. A to jest bardzo pi#kne. Wspania#e!
Wychodz#c od mi#o#ci mi#osiernej, przez któr# Jezus wyrazi# zaanga#owanie Boga, równie# my
mo#emy i powinni#my odpowiada# na Jego mi#o## przez nasze zaanga#owanie. A to zw#aszcza w
sytuacjach najwi#kszej potrzeby, tam gdzie jest najwi#ksze pragnienie nadziei. My#l# na przyk#ad
o naszym zaanga#owaniu wobec osób opuszczonych, powa#nie upo#ledzonych, najci##ej chorych,
umieraj#cych, ludzi niezdolnych do wyra#enia wdzi#czno#ci... W te wszystkie sytuacje wnosimy
mi#osierdzie Bo#e poprzez zaanga#owanie #ycia, b#d#ce #wiadectwem naszej wiary w Chrystusa.
Powinni#my zawsze nie## t# pieszczot# Boga — bo Bóg nas obdarzy# pieszczot# przez swoje
mi#osierdzie. Winni#my nie## j# innym, tym, którzy tego potrzebuj#, których serce dotkni#te jest
cierpieniem czy s# smutni: trzeba podchodzi# z t# pieszczot# Boga, która jest t# sam#, jak# On nas
obdarzy#.
Oby ten Jubileusz pomóg# naszemu umys#owi i naszemu sercu namacalnie do#wiadczy#
zaanga#owania Boga wobec ka#dego z nas i dzi#ki temu przemienia# nasze #ycie w zaanga#owanie
mi#osierdzia wobec wszystkich.
Do Polaków:
Pozdrawiam serdecznie przyby#ych na t# audiencj# pielgrzymów polskich. Siostra Faustyna w
swoim Dzienniczku zanotowa#a s#owa Pana Jezusa: «Córko moja, patrz w mi#osierne serce moje
i odbijaj lito## jego we w#asnym sercu i czynie, aby# i ty, która g#osisz #wiatu mi#osierdzie moje,
sama nim p#on##a» (n. 1688). Bracia i siostry, do#wiadczaj#c, szczególnie teraz, podczas Wielkiego
Postu, tajemnicy Bo#ego mi#osierdzia, my równie# b#d#my mi#osierni dla innych, przebaczaj#c im
ich przewinienia. Niech b#dzie pochwalony Jezus Chrystus.
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