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PAPIE# FRANCISZEK

Or#dzie na Jubileusz Mi#osierdzia

ch#opców i dziewcz#t

Stawajcie si# mi#osierni na podobie#stwo Ojca

Drodzy ch#opcy i dziewcz#ta,

Ko#ció# prze#ywa Rok #wi#ty Mi#osierdzia, który jest czasem #aski, pokoju, nawrócenia i rado#ci,
obejmuj#cym wszystkich: du#ych i ma#ych, bliskich i dalekich. Nie ma takich granic i odleg#o#ci,
które mog#yby przeszkodzi#  mi#osierdziu Ojca, by do nas dotar#o i sta#o si# obecne po#ród nas.
 Drzwi #wi#te s# ju# otwarte w Rzymie i we wszystkich diecezjach #wiata.

Ten cenny czas anga#uje równie# was, drodzy ch#opcy i dziewcz#ta. Zwracam si# do was, aby
zaprosi# was do wzi#cia w nim udzia#u, by#cie si# stali jego czynnymi uczestnikami odkrywaj#c,
#e jeste#cie dzie#mi Bo#ymi (por. 1 J 3,1). Chcia#bym wezwa# ka#dego i ka#d# z was z osobna,
chcia#bym was wezwa# po imieniu, tak jak to czyni Jezus ka#dego dnia, bo dobrze wiecie, #e wasze
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imiona zapisane s# w niebie (#k 10,20), s# wyryte w sercu Ojca, które jest Sercem Mi#osiernym i z
którego rodzi si# wszelkie pojednanie i wszelka s#odycz.

Jubileusz to ca#y rok, w którym o ka#dej chwili mówimy, #e jest #wi#ta, aby ca#e nasze #ycie sta#o
si# #wi#te. Jest to okazja by#my odkryli, #e #ycie w braterstwie jest wielkim #wi#tem, najpi#kniejszym
jakie mo#emy wymarzy#, nieko#cz#cym si# #wi#tem, jakie Jezus nauczy# nas wys#awia# poprzez
swego Ducha. Jubileusz to #wi#to, na które Jezus zaprasza dok#adnie wszystkich, nie czyni#c
#adnych ró#nic i bez wyj#tku. Dlatego chc# prze#ywa# tak#e z wami kilka dni modlitwy i #wi#towania.
Zatem oczekuj#, #e wielu z was przyb#dzie w kwietniu.

„Stawajcie si# mi#osierni na podobie#stwo Ojca” – to has#o waszego Jubileuszu, ale jest to równie#
modlitwa, jak# wznosimy za was wszystkich, przyjmuj#c was w imi# Jezusa. By# coraz bardziej
mi#osiernymi, to znaczy uczy# si# bycia m##nymi w konkretnej i bezinteresownej mi#o#ci, to
znaczy stawa# si# wielkimi zarówno fizycznie, jak i wewn#trznie. Przygotowujecie si#, by sta# si#
chrze#cijanami zdolnymi do podejmowania odwa#nych decyzji i gestów, zdolnymi, by budowa#
ka#dego dnia, nawet w ma#ych rzeczach, #wiat pokoju.

Wasz wiek jest czasem niesamowitych zmian, gdzie wszystko wydaje si# równocze#nie mo#liwe
i niemo#liwe. Powtarzam wam z wielk# mocn#: „Wytrwale pod##ajcie drog# wiary z niez#omn#
nadziej# w Panu. Na tym polega tajemnica naszego w#drowania! On daje nam odwag#, by#my
szli pod pr#d. S#uchajcie dobrze, ch#opcy i dziewcz#ta: i## pod pr#d; to robi dobrze sercu, ale
potrzebna jest odwaga, #eby i## pod pr#d, i On nam daje t# odwag#! (…) Z Nim mo#emy robi# rzeczy
wielkie; da nam zazna# rado#ci z tego, #e jeste#my Jego uczniami, Jego #wiadkami. Stawiajcie
na wielkie idea#y, na wielkie rzeczy. My, chrze#cijanie, nie zostali#my wybrani przez Pana do
ma#ych rzeczy. Id#cie wci## dalej, w stron# rzeczy wielkich. M#odzi, po#wi##cie swoje #ycie wielkim
idea#om!” (Homilia w Dzie# kandydatów do bierzmowania i bierzmowanych w Roku Wiary, 28
kwietnia 2013).

         Nie mog# zapomnie# o was, ch#opcy i dziewcz#ta, którzy #yjecie w sytuacji wojny,
n#dzy, codziennego trudu, opuszczenia. Nie tra#cie nadziei, Pan ma wielkie marzenie, które
chce zrealizowa# razem z wami! Niech wasi przyjaciele, rówie#nicy #yj#cy w warunkach mniej
dramatycznych ni# wy, o was pami#taj# i anga#uj# si#, aby wszyscy mogli cieszy# si# pokojem i
sprawiedliwo#ci#. Nie wierzcie w cz#sto powtarzane s#owa nienawi#ci i terroru. Budujcie natomiast
 nowe przyja#nie. Ofiarowujcie swój czas, zawsze troszczcie si# o ludzi którzy was prosz# o pomoc.
B#d#cie odwa#ni i id#cie pod pr#d, b#d#cie przyjació#mi Jezusa, który jest Ksi#ciem Pokoju (por. Iz
9,6), „wszystko w Nim mówi o mi#osierdziu. Nic w Nim nie jest wyzute ze wspó#czucia” (Misericordiae
vultus, 8).

         Wiem, #e nie wszyscy mo#ecie przyby# do Rzymu, ale Jubileusz jest naprawd# dla wszystkich
i b#dzie obchodzony tak#e w waszych Ko#cio#ach lokalnych. Wszyscy jeste#cie zaproszeni na
to wydarzenie rado#ci! Przygotowujcie nie tylko plecaki i transparenty, ale przygotowujcie nade
wszystko wasze serce i umys#. Dobrze si# zastanówcie nad pragnieniami, jakie powierzycie
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Jezusowi w Sakramencie Pojednania i w Eucharystii, któr# wspólnie b#dziemy sprawowa#. Gdy
b#dziecie przechodzili przez Drzwi #wi#te pami#tajcie, #e zobowi#zujecie si# do czynienia waszego
#ycia #wi#tym, do karmienia si# Ewangeli# i Eucharysti#, które s# S#owem i Chlebem #ycia, aby
móc budowa# #wiat  bardziej sprawiedliwy i braterski.

Niech Pan pob#ogos#awi ka#dy wasz krok ku Drzwiom #wi#tym. Modl# si# za was do Ducha
#wi#tego, aby was prowadzi# i o#wieca#. Niech Dziewica Maryja, która jest Matk# wszystkich b#dzie
dla waszych rodzin i dla tych wszystkich, którzy wam pomagaj# si# rozwija# si# dobru i #asce
prawdziw# Bram# Mi#osierdzia.

Watykan, 6 stycznia 2016, uroczysto## Objawienia Pa#skiego


