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Homilia Kardyna#a Stanis#awa Ry#ko
Pozdrowienie i wprowadzenie:

Drodzy bracia w kap#a#stwie! Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i wyra#am wielk# rado##, i#
mog# przewodniczy# tej Eucharystii, która wie#czy drugi dzie# waszych obchodów jubileuszowych w
Rzymie, w ramach Roku Mi#osierdzia. By# to zupe#nie wyj#tkowy dzie# skupienia, który prowadzi#
sam Nast#pca #w. Piotra,  Papie# Franciszek - niezwykle wymowny znak, jak wielk# mi#o#ci# Ojciec
#wi#ty darzy ka#dego z was i jak bardzo ceni wasz# kap#a#sk# pos#ug# w Ko#ciele. Jak#e wi#c -
w tej Eucharystii - nie dzi#kowa# Panu za dar tego Papie#a, który jak ma#o kto zna i rozumie trudy
pracy  duszpasterskiej i niezmordowanie uczy nas jak odzyskiwa# i pog##bia# zapa# misyjny oraz
ow# “s#odk# i pe#n# pociechy rado## z ewangelizowania” (Evangelii gaudium”, n.10).

            Pouczeni i pokrzepieni s#owem Ojca #wi#tego Franciszka, pragniemy w tej Eucharystii
w szczególny sposób zawierzy# Jezusowi mi#osiernemu nasze kap#a#stwo i codzienn# pos#ug#
wobec naszych braci i sióstr, do których zostali#my pos#ani. Polecamy Panu nasze diecezje, parafie
i tych wszystkich, którym jeste#my winni nasz# modlitewn# pami##...

            A teraz przygotujmy nasze serca na spotkanie z Chrystusem w tej Eucharystii poprzez akt
#alu i skruchy za wszystkie nasze grzechy i niewierno#ci, pami#taj#c o s#owach #w. Paw#a z listu
do Tymoteusza, z dzisiejszej liturgii s#owa: “Je#li my odmawiamy wierno#ci, On wiary dochowuje,
bo nie mo#e si# zaprze# samego siebie... “ (2Tym 2,15)

            Spowiadam si# Bogu Wszechmog#cemu...

Homilia:

#wiadkowie i s#udzy mi#osierdzia...

            1. Liturgia s#owa dzisiejszej Eucharystii bardzo dobrze podsumowuje ten niezwyk#y dzie#
jaki prze#yli#my, prowadzeni medytacjami Ojca #wi#tego Franciszka.  Wskazuje bowiem na to, co
w naszym kap#a#skim #yciu i pos#ugiwaniu jest najbardziej istotne. I tak w pierwszym czytaniu, #w.
Pawe# - tak jak kiedy# do swego ucznia Tymoteusza -  kieruje do nas wezwanie: “Pami#taj na Jezusa
Chrystusa...” (2Tym 2,8)  A wi#c Chrystus w naszym kap#a#skim #yciu... Chrystus jako centrum,
jedyny i najwa#niejszy punkt grawitacji naszej kap#a#skiej egzystencji!... Chrystus - #ród#o i szczyt
naszej pos#ugi!... Chrystus Dobry Pasterz... Ale czy tak jest na prawd#?... Ten dzie# skupienia mia#
nam pomóc w daniu odpowiedzi na to najbardziej zasadnicze pytanie w #yciu ka#dego kap#ana: kim
On dla mnie jest?  Jakie miejsce zajmuje w moich my#lach, pragnieniach i planach?...  Pami#tamy o
s#owach Mistrza wypowiedzianych do Aposto#ów w czasie ostatniej wieczerzy: “Ja jestem krzewem
winnym, wy - latoro#lami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa# beze
Mnie nic nie mo#ecie uczyni#...” (J 15,5).  Chrystus to nasze by# albo nie by# - jako kap#anów i
jako Jego uczniów!...  Prze#ywa# Jubileusz Mi#osierdzia, to na nowo wybra# Chrystusa jako Drog#,
Prawd# i #ycie... Taki jest sens przej#cia przez Bram# mi#osierdzia w tym roku: przekroczy# próg
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tej Bramy, to w sposób nowy wej## w Chrystusa, zanurzy# si# w Nim, na nowo Go wybra#, pozwoli#
si# dotkn## Jego mi#osiernej mi#o#ci!... On sam powiedzia# o sobie: “Ja jestem bram#. Je#li kto
wejdzie przeze Mnie, b#dzie zbawiony...” (J 10,9)       

            Dlatego w#a#nie Pawe# w li#cie do Tymoteusza z tak# moc# nalega: “Pami#taj na Jezusa
Chrystusa...” !  A wi#c: kim jest dla mnie Chrystus? Przychodz# mi na pami## pi#kne s#owa #w.
Jana od Krzy#a: “Ile# to rzeczy mo#na odkrywa# w Chrystusie, który jest jakby ogromn# kopalni#
z mnogimi pok#adami skarbów, gdzie cho#by nie wiem jak si# wg##bia#o, nie znajdzie si# kresu
i ko#ca...”  (Z “Pie#ni duchowej”) On jest wszystkim! Aposto# narodów powie: “Teraz za# ju# nie
ja #yj#, lecz #yje we mnie Chrystus...” (Gal 2,20); a tak#e “Wszystko mog# w Tym, który mnie
umacnia...” (Flp 4,13)  Oto najg##bszy sekret ka#dego kap#a#skiego #ycia... Dlatego w tym#e
samym li#cie do Tymoteusza Pawe# zach#ca: “Staraj si#, by# sam stan## przed Bogiem jako godny
uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymaj#c si# prostej linii prawdy...” (2Tym 2,15).

            2.  Przybyli#cie do Rzymu jako pielgrzymi na Rok Jubileuszowy Mi#osierdzia... Paw#owe
wezwanie: “Pami#taj na Jezusa Chrystusa...” ka#e nam odkrywa# w Jezusie Chrystusie oblicze
Ojca bogatego w mi#osierdzie... Kiedy#, w czasie ostatniej wieczerzy Filip prosi# Jezusa: “Poka#
nam Ojca, a to nam wystarczy!” (J 14,8) I us#ysza# w odpowiedzi: “Filipie, tak d#ugo jestem z
wami, a jeszcze Mnie nie pozna#e#? Kto Mnie zobaczy#, zobaczy# tak#e i Ojca ...” (J 14,9) Rok
Jubileuszowy, jaki prze#ywamy, to czas w którym powinni#my na nowo odkry# pulsuj#ce serce
Ewangelii, to znaczy mi#osierdzie Ojca niebieskiego, które Chrystus nam objawi# ka#dym swoim
s#owem, gestem i czynem, a# po krzy#ow# #mier# na Golgocie i zmartwychwstanie... Papie#
Franciszek poucza nas: “W mi#osierdziu zawarta jest ca#a Ewangelia, ca#e chrze#cija#stwo! Ale
uwa#ajcie, gdy# nie chodzi tu o jaki# sentymentalizm lub o jak## powierzchown# pob#a#liwo##
wobec z#a. Wr#cz przeciwnie, mi#osierdzie jest prawdziw# si##, zdoln# wybawi# cz#owieka i #wiat
od “raka” jakim jest grzech, z#o moralne i z#o duchowe /.../ Tylko mi#o## jest w stanie to uczyni#. /.../
Jezus jest ca#y mi#osierdziem, Jezus jest ca#y mi#o#ci#...” (15 wrze#nia 2013) A wyja#niaj#c
motywy Roku Jubileuszowego mówi#: “W tym czasie epokowych przemian, Ko#ció# jest wezwany,
aby jeszcze wyra#niej pokaza#  ludziom znaki blisko#ci Boga. Jest to czas, w którym nie ma miejsca
na roztargnienie, lecz wr#cz przeciwnie, jest to czas, który pobudza do czujno#ci i o#ywienia w
sobie zdolno#ci rozpoznawania tego, co na prawd# istotne. Jest to czas, w którym Ko#ció# winien
odnale## na nowo sens misji, jak# Pan powierzy# mu w dniu Zes#ania Ducha #wi#tego: by# znakiem
i narz#dziem mi#osierdzia Ojca...” (11 kwietnia 2015).  

          

            3. Jak widzimy, mi#osierdzie jest jakby “dowodem to#samo#ci” Boga (Papie#
Franciszek), gdy# Bóg jest mi#o#ci#, jest mi#osierdziem! Mi#o## jest podstawowym prawem
Ewangelii! Przypomina nam o tym fragment Ewangelii dzisiejszej liturgii s#owa, kiedy to Chrystus,
odpowiadaj#c na pytanie uczonego w Pi#mie: “Które jest pierwsze ze wszystkich przykaza#”,
wyja#nia: “Pierwsze jest: S#uchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. B#dziesz mi#owa#
Pana, Boga swego, ca#ym swoim sercem, ca## swoj# dusz#, ca#ym swoim umys#em i ca##
swoj# moc#. Drugie jest to: B#dziesz mi#owa# bli#niego jak siebie samego. Nie ma innego
przykazania wi#kszego od tych...” (Mk 12,30n). Przykazanie mi#o#ci! Oto samo j#dro Ewangelii!
  Dlatego ca#e nasze duszpasterstwo musi o tym dawa# #wiadectwo. Ojciec #wi#ty stale nam
to przypomina: duszpasterstwo w Ko#ciele “powinno by# przenikni#te czu## wra#liwo#ci# z jak#
zwracamy si# do wiernych; w jego przes#aniu i w jego #wiadectwie wobec #wiata, nigdy nie mo#e
zabrakn## mi#osierdzia. Wiarygodno## Ko#cio#a sprawdza si# w mi#osiernej i wspó#czuj#cej
mi#o#ci...” (Misericordiae vultus, n.10).  Oto wielkie zadanie jakie ten Rok Jubileuszowy stawia przed
wszystkimi duszpasterzami!...
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             Dlatego mi#osierdzie jest nie tylko “dowodem to#samo#ci” Boga, w którego jako chrze#cijanie
wierzymy, ono winno by# tak#e naszym “dowodem to#samo#ci” i znakiem rozpoznawczym,  jako
uczniów Chrystusa, a w szczególno#ci jako kap#anów. Ojciec #wi#ty Franciszek powiada, #e
Ewangelia mi#osierdzia, to jakby otwarta ksi#ga i ka#dy z nas jest wezwany, aby wpisywa# w ni#
kolejne rozdzia#y, to znaczy konkretne czyny mi#o#ci i dzie#a mi#osierdzia co do cia#a i co do
duszy. Wszyscy jeste#my wezwani, aby  by#  “pisarzami” (je#li mo#na tak powiedzie#) Ewangelii
mi#osierdzia w naszych czasach, które mi#osierdzia tak bardzo potrzebuj#... Jest to pi#kne, ale
równocze#nie jak#e trudne powo#anie!...

            W kazaniu na górze Chrystus mówi: “B#ogos#awieni mi#osierni, albowiem oni mi#osierdzia
dost#pi#...” (Mt 5,7); a w 25° rozdziale Ewangelii wg #w. Mateusza przypomina, i# na ko#cu czasów
b#dziemy s#dzeni w#a#nie z uczynków mi#osierdzia, jake#my spe#nili (lub nie spe#nili) wobec
g#odnych, spragnionych, potrzebuj#cych pomocy i cierpi#cych. W ciele ubogich, w ich ranach,
dotykamy prawdziwie cia#a samego Chrystusa i Jego ran! Dlatego tutaj w#a#nie decyduje si# nasze
ostateczne przeznaczenie i nasza wieczno##! Ale czy my o tym pami#tamy? Czy wyci#gamy z tego
  w#a#ciwe wnioski dla naszego kap#a#skiego #ycia i pos#ugiwania?... W czasie tej Eucharystii
pozwólmy si# dotkn## Bo#emu mi#osierdziu, aby#my si# stali autentycznymi #wiadkami i s#ugami
mi#osierdzia w Ko#ciele i #wiecie...

            Zako#czmy to nasze rozwa#anie niezwykle pi#kn# w swej prostocie modlitw# #w. Siostry
Faustyny - pokornej aposto#ki Bo#ego Mi#osierdzia: “Dopomó# mi do tego, o Panie, aby oczy moje
by#y mi#osierne, bym nigdy nie podejrzewa#a i nie s#dzi#a wed#ug zewn#trznych pozorów, ale
upatrywa#a to, co pi#kne w duszach bli#nich i przychodzi#a im z pomoc#. Dopomó# mi, aby s#uch
mój by# mi#osierny, bym sk#ania#a si# do potrzeb bli#nich, by uszy moje nie by#y oboj#tne na na
bóle i j#ki bli#nich. Dopomó# mi, Panie, aby j#zyk mój by# mi#osierny, bym nigdy nie mówi#a ujemnie
o bli#nich, ale dla ka#dego mia#a s#owo pociechy i przebaczenia. Dopomó#  mi, Panie, aby r#ce
moje by#y mi#osierne i pe#ne dobrych uczynków, bym tylko umia#a czyni# dobrze bli#niemu, na
siebie przyjmowa# ci##sze i mozolniejsze prace. Dopomó# mi, aby nogi moje by#y mi#osierne, bym
zawsze #pieszy#a z pomoc# bli#nim, opanowuj#c swoje w#asne znu#enie i zm#czenie. Prawdziwe
moje odpocznienie jest w us#u#no#ci bli#nim. Dopomó# mi, Panie, aby serce moje by#o mi#osierne,
bym czu#a  ze wszystkimi cierpieniami bli#nich...” (Dzienniczek)

Zako#czenie:

            Drodzy bracia w kap#a#stwie, pozwólcie, #e na zako#czenie skieruj# do was
jeszcze s#owo w zwi#zku ze #wiatowym Dniem M#odzie#y w Krakowie. B#dzie to wydarzenie
wyj#tkowe, które wpisuje si# w kontekst Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi#osierdzia. #wiadczy o
tym jego temat zaczerpni#ty z o#miu b#ogos#awie#stw: “B#ogos#awieni mi#osierni, albowiem oni
mi#osierdzia dost#pi#...” (Mt 5,7) oraz miejsce celebracji, to znaczy Kraków - #wiatowa stolica
kultu Bo#ego Mi#osierdzia wraz z #agiewnickim Sanktuarium... B#dzie to wi#c Jubileusz M#odych
pod przewodnictwem Ojca #wi#tego Franciszka i pod patronatem dwóch wielkich aposto#ów
mi#osierdzia: #w. Jana Paw#a II i #w. Siostry Faustyny. Ojciec #wi#ty Franciszek zaprasza m#odych
z ca#ego #wiata - a zw#aszcza m#odych Polaków - aby w#a#nie w Krakowie, w #agiewnickim
Sanktuarium Jezusa Mi#osiernego odkryli oblicze mi#osiernego Ojca, który czeka na nich z
otwartymi ramionami. W Krakowie musi wybrzmie# pe#nym g#osem przes#anie nadziei, którego
m#odym dzisiaj tak bardzo potrzeba: “Jezu, ufam Tobie!” Powiedzcie m#odym w Ojczy#nie, i# Ojciec
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#wi#ty Franciszek czeka na nich w lipcu w Krakowie i #e bardzo liczy na ich #wiadectwo wiary i
mi#osiernej mi#o#ci... 


