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Jubileusz okazj# do dzielenia si#
Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry i dobrej drogi wielkopostnej!
Dobrze si# sk#ada, a tak#e jest znacz#ce, #e ta audiencja odbywa si# w#a#nie w #rod# Popielcow#.
Rozpoczynamy drog# Wielkiego Postu i dzi# po#wi#camy uwag# starodawnemu ustanowieniu
«jubileuszu»; jest on spraw# starodawn#, po#wiadczon# w Pi#mie #wi#tym. Mowa jest o tym
zw#aszcza w Ksi#dze Kap#a#skiej, która przedstawia go jako donios#y moment w #yciu religijnym
i spo#ecznym ludu Izraela.
Co 50 lat «w Dniu Przeb#agania» (Kp# 25, 9), kiedy wzywano mi#osierdzia Pana dla ca#ego
ludu, d#wi#k rogu obwieszcza# wielkie wydarzenie wyzwolenia. W istocie czytamy w Ksi#dze
Kap#a#skiej: «B#dziecie #wi#ci# pi##dziesi#ty rok, obwie#cicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich
jego mieszka#ców. B#dzie to dla was jubileusz — ka#dy z was powróci do swej w#asno#ci i ka#dy
powróci do swego rodu. (...) W tym roku jubileuszowym ka#dy powróci do swej w#asno#ci» (25,
10. 13). Wed#ug tych przepisów, je#eli kto# by# zmuszony sprzeda# swoj# ziemi# albo swój dom,
w czasie jubileuszu móg# na nowo sta# si# ich w#a#cicielem; a je#eli kto# zaci#gn## d#ugi i, nie
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mog#c ich sp#aci#, by# zmuszony odda# si# na s#u#b# wierzycielowi, móg# wróci# wolny do swojej
rodziny i odzyska# na powrót wszystko, co do niego nale#a#o.
By#o to co# w rodzaju «powszechnego umorzenia», przez co umo#liwiano wszystkim powrót do
pierwotnej sytuacji — dzi#ki przekre#leniu wszelkiego d#ugu, zwróceniu ziemi i daniu mo#liwo#ci
cieszenia si# na nowo wolno#ci# w#a#ciw# cz#onkom ludu Bo#ego. Ludu «#wi#tego», w którym
przepisy, jak ten o jubileuszu, s#u#y#y zwalczaniu n#dzy i nierówno#ci, gwarantuj#c godne #ycie dla
wszystkich i sprawiedliwy rozdzia# ziemi, na której mo#na mieszka# i z której mo#na czerpa# #rodki
do utrzymania. G#ówn# ide# jest to, #e ziemia nale#y pierwotnie do Boga i zosta#a powierzona
ludziom (por. Rdz 1, 28-29), dlatego te# nikt nie mo#e ro#ci# sobie praw do jej wy##cznego
posiadania, stwarzaj#c sytuacje nierówno#ci. O tym dzisiaj mo#emy my#le# i to rozwa#a#; niech
ka#dy w swoim sercu zastanowi si#, czy posiada zbyt wiele rzeczy. Dlaczego by nie zostawi# tym,
którzy nie maj# nic? Dziesi## procent, pi##dziesi#t procent... Mówi#: niech Duch #wi#ty natchnie
ka#dego z was.
Dzi#ki jubileuszowi ten, kto zubo#a#, znów odzyskiwa# to, co konieczne do #ycia, a kto si#
wzbogaci#, zwraca# ubogiemu to, co mu odebra#. Celem by#o spo#ecze#stwo oparte na równo#ci i
solidarno#ci, w którym wolno##, ziemia i pieni#dz sta#yby si# na nowo dobrem dla wszystkich, a nie
tylko dla niektórych, jak to si# dzieje teraz, je#eli si# nie myl#... Mniej wi#cej, liczby te nie s# pewne,
ale osiemdziesi#t procent bogactw ludzko#ci jest w r#kach mniej ni# dwudziestu procent ludno#ci.
Jest to jubileusz — a mówi# to, wspominaj#c nasz# histori# zbawienia — s#u##cy nawróceniu si#,
aby nasze serce sta#o si# wi#ksze, bardziej szczodre, bardziej sercem dziecka Bo#ego, bardziej
kochaj#cym. Jedno wam powiem: je#eli to pragnienie, je#eli ten jubileusz nie dociera do kieszeni, nie
jest prawdziwym jubileuszem. Czy zrozumieli#cie? A o tym jest w Biblii! Nie wymy#la tego Papie# —
jest w Biblii. Celem — jak powiedzia#em — by#o spo#ecze#stwo oparte na równo#ci i solidarno#ci,
w którym wolno##, ziemia i pieni#dz mia#y sta# si# dobrem dla wszystkich, a nie dla niektórych. W
istocie funkcj# jubileuszu by#o pomóc ludowi #y# konkretnie po bratersku, co polega#o na wzajemnej
pomocy. Mo#emy powiedzie#, #e jubileusz biblijny by# «jubileuszem mi#osierdzia», bowiem by#
prze#ywany w szczerym zabieganiu o dobro potrzebuj#cego brata.
W tym samym duchu tak#e inne instytucje i inne prawa rz#dzi#y #yciem ludu Bo#ego, aby mo#na
by#o do#wiadcza# mi#osierdzia Pana poprzez mi#osierdzie ludzi. W tych normach znajdujemy
wskazania aktualne równie# dzi#, które pobudzaj# do refleksji. Na przyk#ad, prawo biblijne
nakazywa#o p#acenie «dziesi#cin», które by#y przeznaczone dla lewitów, zajmuj#cych si# kultem,
którzy nie posiadali ziemi, oraz dla ludzi ubogich, sierot i wdów (por. Pwt 14, 22-29). Przewidywano
mianowicie, #e dziesi#ta cz### z plonów b#d# z przychodów z innego rodzaju dzia#alno#ci b#dzie
dawana tym, którzy byli pozbawieni ochrony i #yli w sytuacji potrzeby, a#eby w ten sposób stworzy#
warunki wzgl#dnej równo#ci w #onie ludu, w którym wszyscy winni zachowywa# si# jak bracia.
By# tak#e przepis dotycz#cy «pierwocin». Co to takiego? Pierwsz# cz##ci# zbioru, cz##ci#
najcenniejsz#, nale#a#o dzieli# si# z lewitami i obcymi przybyszami (por Pwt 18, 4-5; 26, 1-11),
którzy nie posiadali pól, tak aby równie# dla nich ziemia by#a #ród#em po#ywienia i #ycia. «Ziemia
nale#y do Mnie, a wy jeste#cie u Mnie przybyszami i osadnikami», mówi Pan (Kp# 25, 23). Wszyscy
jeste#my go##mi Pana, w oczekiwaniu na ojczyzn# niebiesk# (por. Hbr 11, 13-16; 1 P 2, 11),
powo#anymi do tego, by czyni# przyjaznym do zamieszkania i ludzkim #wiat, który nas przyjmuje.
A ile# «pierwocin» cz#owiek, który jest w szcz##liwszym po#o#eniu, móg#by podarowa# temu, kto
jest w trudnej sytuacji! Jak wiele pierwocin! Pierwocin nie tylko z plonów pól, ale tak#e z wszelkiego
innego produktu pracy, z p#ac, oszcz#dno#ci, tak wielu rzeczy, które si# posiada, a które niekiedy
si# marnuj#. Tak dzieje si# równie# dzi#. Do Urz#du Dobroczynno#ci Apostolskiej przychodzi wiele
listów, zawieraj#cych troch# pieni#dzy: «To jest cz### mojej pensji, #eby pomóc innym». I to jest
pi#kne; pomaganie innym, instytucjom dobroczynno#ci, szpitalom, domom starców...; dawanie tak#e
przybyszom, którzy s# cudzoziemcami i s# w drodze. Jezus przebywa# tymczasowo w Egipcie.
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I w#a#nie z my#l# o tym Pismo #wi#te z naciskiem nawo#uje, aby wielkodusznie odpowiada# na
pro#by o po#yczki, nie robi#c ma#ostkowych kalkulacji i nie domagaj#c si# absurdalnych odsetek:
«Je#eli twój brat zubo#eje i r#ka jego os#abnie, to podtrzymasz go, aby móg# #y# z tob# przynajmniej
jako przybysz i osadnik. Nie b#dziesz bra# od niego odsetek ani lichwy. B#dziesz si# ba# Boga
swego i pozwolisz #y# bratu z sob#. Nie b#dziesz mu dawa# pieni#dzy na procent. Nie b#dziesz mu
dawa# pokarmu na lichw#» (Kp# 25, 35-37). To pouczenie jest wci## aktualne. Ile# rodzin znalaz#o
si# na ulicy, b#d#c ofiarami lichwy! Prosz#, módlmy si#, aby w czasie tego Jubileuszu Pan usun##
z serc nas wszystkich t# ch## posiadania wi#cej, lichwy. Aby#my na powrót stali si# wielkoduszni,
wielcy. Ile sytuacji nadu#y# jeste#my zmuszeni ogl#da# i jak wiele cierpienia i niepokoju przynosz#
rodzinom! A cz#sto, w desperacji, ilu# ludzi pope#nia samobójstwo, poniewa# nie mog# tego znie##
i nie maj# nadziei, nie znajduj# wyci#gni#tej pomocnej r#ki; tylko r#k#, która domaga si# zap#aty
odsetek. Lichwa jest ci##kim grzechem, grzechem wo#aj#cym o pomst# do Boga. Pan natomiast
obieca# swoje b#ogos#awie#stwo tym, którzy otwieraj# d#o#, aby szczodrze dawa# (por. Pwt 15,
10/?raczej 11). On da ci dwakro#, mo#e nie w pieni#dzach, ale w innych rzeczach, jednak Pan
zawsze da ci w dwójnasób.
Drodzy bracia i siostry, przes#anie biblijne jest bardzo jasne: trzeba odwa#nie otworzy# si# na
dzielenie si#, a to jest mi#osierdzie! Je#li chcemy mi#osierdzia od Boga, zacznijmy sami je
#wiadczy#. W#a#nie tak: zacznijmy #wiadczy# je my — w#ród krajan, w#ród rodzin, w#ród narodów,
w#ród kontynentów. Przyczynianie si# do tego, aby na ziemi nie by#o ubogich, oznacza budowanie
spo#ecze#stw, w których nie ma dyskryminacji, opartych na solidarno#ci, która prowadzi do dzielenia
si# tym, co si# posiada, rozdzielaj#c zasoby na zasadach braterstwa i sprawiedliwo#ci. Dzi#kuj#.
Do Polaków:
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dzi# rozpoczynamy Wielki Post Roku Jubileuszowego
Mi#osierdzia. Jest to szczególnie sposobny czas, aby prosi# Pana o #ask# przebaczenia ka#dego
z#a i by spe#nia# z otwartym i szczerym sercem dzie#a mi#osierdzia dla innych. B#d#cie mi#osierni
jak Ojciec! Jego b#ogos#awie#stwo niech wam stale towarzyszy! Niech b#dzie pochwalony Jezus
Chrystus!
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