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[Multimedia]

Dzisiaj zatrzymujemy si# nad wa#nym aspektem mi#osierdzia jakim jest pojednanie. Bóg nigdy
nie odmawia udzielenia ludziom swojego przebaczenia. Nigdy nie godzi si# z mo#liwo#ci#, by
jaka# osoba pozostawa#a wkluczona z Jego mi#o#ci, jednak#e pod warunkiem, #e znajdzie w niej
jaki# znak skruchy z powodu pope#nionego z#a. Nie mo#emy pojedna# si# z Bogiem jedynie o
w#asnych si#ach. Grzech jest naprawd# wyrazem odrzucenia Jego mi#o#ci, a jego nast#pstwem jest
zamkni#cie si# w sobie samym, uleganie z#udzeniu, #e w ten sposób znajdziemy wi#ksz# wolno## i
autonomi#. Kiedy grzeszymy, to odwracamy si# od Boga. Grzech poszerza zawsze dystans mi#dzy
nami a Bogiem. A Jezus nas poszukuje, jak dobry pasterz, który nie ustanie, dopóki nie znajdzie
owcy zagubionej (por. #k 15,4-6). On przez ofiar# swego #ycia pojedna# nas z Ojcem i da# nam
#ycie wieczne (por. J10,15). „Pojednajcie si# z Bogiem!” (2 Kor 5, 20): wo#anie skierowane przez
#w. Paw#a aposto#a do pierwszych chrze#cijan w Koryncie, dzi# z tak# sam# si## i przekonaniem
dotyczy nas wszystkich. Ten Jubileusz Mi#osierdzia to czas pojednania. Niech obecny Rok #wi#ty
pozwoli ka#demu i ka#dej z nas odkry# w sobie potrzeb# czu#o#ci i blisko#ci Boga oraz powrotu
do Niego ca#ym sercem.
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Santo Padre: Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. In modo particolare do il benvenuto ai militari
che sono giunti a Roma in pellegrinaggio giubilare. Siate portatori di riconciliazione, costruttori di
ponti e seminatori di pace. Un cordiale saluto rivolgo anche ai numerosi seminaristi qui radunati:
proseguite il cammino di fede e aprite i vostri cuori alla misericordia del Signore. Di fronte alle sfide
di ogni giorno, risplenda la vostra testimonianza sull’amore di Cristo. Vi benedico di cuore. Sia lodato
Gesù Cristo!

[Speaker]

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny witam wojskowych, którzy
przybyli do Rzymu w jubileuszowej pielgrzymce. Moi drodzy, b#d#cie nosicielami pojednania,
budowniczymi mostów i siewcami pokoju. Serdeczne pozdrowienie kieruj# równie# do licznie
zgromadzonych tu seminarzystów: post#pujcie na drodze wiary i otwórzcie wasze serca na
mi#osierdzie Pana. Wobec wyzwa# ka#dego dnia niech ja#nieje wasze #wiadectwo o mi#o#ci
Chrystusa najwy#szego i wiecznego Kap#ana i Pasterza. Wszystkim tu obecnym z serca
b#ogos#awi#. Niech b#dzie pochwalony Jezus Chrystus!


