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Homilia ojca #wi#tego Franciszka: Obchody Nieszpory Niedzieli Mi#osierdzia
Bo#ego

Wci## rozbrzmiewa w nas wszystkich powitanie zmartwychwsta#ego Jezusa skierowane do swoich
uczniów w wieczór Wielkanocny: „Pokój wam!” (J 20,19). Pokój, zw#aszcza w tych tygodniach
nadal pozostaje pragnieniem wielu ludów, które do#wiadczaj# nies#ychanej przemocy, dyskryminacji
i #mierci, tylko dlatego, #e nosz# chrze#cija#skie imi#. Nasza modlitwa jest jeszcze bardziej
intensywna i staje si# wo#aniem o pomoc do Boga bogatego w mi#osierdzie, aby wspiera# wiar#
wielu braci i sióstr, którzy cierpi#, prosz#c jednocze#nie o nawrócenie naszych serc, aby#my przeszli
od oboj#tno#ci do wspó#czucia.

#wi#ty Pawe# przypomina nam, #e zostali#my zbawieni w tajemnicy #mierci i zmartwychwstania
Pana Jezusa. On jest naszym pojednaniem, #yj#cy po#ród nas, aby zaofiarowa# nam drog#
pojednania z Bogiem i mi#dzy bra#mi. Aposto# przypomina, #e pomimo trudno#ci i cierpie#
#ycia, wzrasta jednak nadzieja na zbawienie, jak# mi#o## Chrystusa zasia#a w naszych sercach.
Mi#osierdzie Bo#e rozla#o si# w nas, czyni#c nas sprawiedliwymi, daj#c nam pokój.

W wielu sercach pojawia si# pytanie: dlaczego dzi# Jubileusz Mi#osierdzia? Po prostu dlatego,
#e Ko#ció#, w tym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej wyra#nego
ukazywania znaków obecno#ci i blisko#ci Boga. Nie jest to czas na rozrywk#, ale przeciwnie by
trwa# na czuwaniu i rozbudzi# w nas umiej#tno## dostrzegania tego, co istotne. Jest to czas, aby
na nowo odkry# poczucie misji, jak# Pan powierzy# swemu Ko#cio#owi w dzie# Wielkanocy: by#
znakiem i narz#dziem mi#osierdzia Ojca (J 20, 21-23). Z tego powodu Rok #wi#ty b#dzie musia#
budzi# pragnienie umiej#tno#ci zrozumienia wielu znaków czu#o#ci, jakie Bóg daje ca#emu #wiatu,
a szczególnie tym, którzy cierpi#, s# samotni i opuszczeni a tak#e nie maj# nadziei na przebaczenie
i nie maj# poczucia, #e s# kochanymi przez Ojca. Rok #wi#ty: aby obudzi# w nas rado## z powodu
tego, #e zostali#my odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszed#, #eby nas szuka#,
bo si# zagubili#my. Jubileusz:  aby dostrzec ciep#o mi#o#ci Chrystusa, który bierze nas na swe
ramiona, aby nas doprowadzi# z powrotem do domu Ojca. Rok, w którym mo#emy by# dotkni#ci
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przez Pana Jezusa i przemienieni Jego mi#osierdziem, aby#my tak#e i my stali si# #wiadkami
mi#osierdzia. Oto dlaczego Jubileusz: bo jest to czas mi#osierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczy#
rany, aby niestrudzenie spotyka# tych, którzy czekaj#, aby zobaczy# i namacalnie dotkn## znaki
blisko#ci Boga, aby zaoferowa# ka#demu, ka#demu drog# przebaczenia i pojednania.

Niech Matka Bo#ego Mi#osierdzia otworzy nasze oczy, aby#my zrozumieli zadanie, do jakiego
jeste#my powo#ani i wyjedna nam #ask# prze#ywania tego Jubileuszu Mi#osierdzia ze
#wiadectwem wierno#ci i owocnie.


