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Dzisiaj zatrzymujemy się nad ważnym aspektem miłosierdzia jakim jest pojednanie. Bóg nigdy nie
odmawia udzielenia ludziom swojego przebaczenia. Nigdy nie godzi się z możliwością, by jakaś
osoba pozostawała wkluczona z Jego miłości, jednakże pod warunkiem, że znajdzie w niej jakiś
znak skruchy z powodu popełnionego zła. Nie możemy pojednać się z Bogiem jedynie o własnych
siłach. Grzech jest naprawdę wyrazem odrzucenia Jego miłości, a jego następstwem jest
zamknięcie się w sobie samym, uleganie złudzeniu, że w ten sposób znajdziemy większą wolność
i autonomię. Kiedy grzeszymy, to odwracamy się od Boga. Grzech poszerza zawsze dystans
między nami a Bogiem. A Jezus nas poszukuje, jak dobry pasterz, który nie ustanie, dopóki nie
znajdzie owcy zagubionej (por. Łk 15,4-6). On przez ofiarę swego życia pojednał nas z Ojcem i dał
nam życie wieczne (por. J 10,15). „Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20): wołanie skierowane
przez św. Pawła apostoła do pierwszych chrześcijan w Koryncie, dziś z taką samą siłą i
przekonaniem dotyczy nas wszystkich. Ten Jubileusz Miłosierdzia to czas pojednania. Niech
obecny Rok Święty pozwoli każdemu i każdej z nas odkryć w sobie potrzebę czułości i bliskości
Boga oraz powrotu do Niego całym sercem.

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!

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2016/4/30/udienzagiubilare.html


[Speaker]

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny witam wojskowych, którzy
przybyli do Rzymu w jubileuszowej pielgrzymce. Moi drodzy, bądźcie nosicielami pojednania,
budowniczymi mostów i siewcami pokoju. Serdeczne pozdrowienie kieruję również do licznie
zgromadzonych tu seminarzystów: postępujcie na drodze wiary i otwórzcie wasze serca na
miłosierdzie Pana. Wobec wyzwań każdego dnia niech jaśnieje wasze świadectwo o miłości
Chrystusa najwyższego i wiecznego Kapłana i Pasterza. Wszystkim tu obecnym z serca
błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


