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Drodzy młodzi!
Doszliśmy do ostatniego etapu naszego pielgrzymowania do Krakowa. […] Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016 wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia, stając się prawdziwym Jubileuszem Młodych w
wymiarze światowym. Nie pierwszy raz międzynarodowe spotkanie młodych zbiega się z Rokiem Jubileuszowym. W istocie, to w Roku Świętym Odkupienia
(1983/1984) św. Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił
młodych z całego świata na Niedzielę Palmową. Później, w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 ponad
dwa miliony młodych z około 165 krajów zebrały się
w Rzymie na XV Światowym Dniu Młodzieży. Jestem pewien, że podobnie, jak w tych dwóch przypadkach, tak i teraz Jubileusz Młodych w Krakowie będzie jednym z ważnych wydarzeń tego Roku Świętego! Hasłem tego Nadzwyczajnego Jubileuszu są słowa
„Miłosierni, jak Ojciec”, zapowiadające również temat najbliższego Światowego Dnia Młodzieży. […]
W 15. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza odnajdujemy trzy przypowieści o miłosierdziu: tę o zagubionej owcy, tę o zgubionej drachmie oraz tę, która
jest znana jako przypowieść o synu marnotrawnym.
W tych trzech przypowieściach uderza nas radość Boga, radość, jaką On okazuje, kiedy odnajduje grzesznika i mu przebacza. Tak, radością Boga jest przebaczanie! W tym znajduje się synteza całej Ewangelii. Każdy z nas jest tą zagubioną owcą, tą zgubioną drachmą.
Każdy z nas jest owym synem, który zmarnował swoją wolność idąc za fałszywymi bożkami, iluzjami
szczęścia i wszystko utracił. Ale Bóg o nas nie zapomina, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. Jest ojcem cierpliwym, zawsze na nas czeka! Szanuje naszą wolność,
ale zawsze pozostaje wierny. A kiedy do Niego powracamy, przyjmuje nas jak synów w swoim domu,
ponieważ nigdy, nawet na chwilę, nie przestał czekać
na nas z miłością. I jego serce cieszy się z każdego
dziecka, które powraca. Cieszy się, ponieważ nastaje
radość. Bóg raduje się, kiedy ktoś z nas grzeszników
przychodzi do Niego i prosi o przebaczenie.

Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy
jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć.
Kiedy miałem siedemnaście lat, pewnego dnia, gdy
miałem wyjść na spotkanie z przyjaciółmi, zdecydowałem, że najpierw wstąpię do kościoła. Spotkałem
tam pewnego księdza, który wzbudził we mnie szczególne zaufanie, tak, że zapragnąłem otworzyć swoje
serce w Sakramencie Spowiedzi. To spotkanie zmieniło moje życie! Odkryłem, że kiedy otwieramy swoje
serce z pokorą i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Miałem
pewność, że w osobie tego kapłana Bóg czekał na
mnie, zanim jeszcze zrobiłem pierwszy krok w stronę
kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze
uprzedza, szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje. Być może ktoś z was nosi w swoim sercu ciężar i myśli: zrobiłem to czy tamto… Nie bójcie się!
On na was czeka! On jest Ojcem: czeka na was zawsze! Jakże pięknie jest odnaleźć w Sakramencie Pojednania miłosierne ramiona Ojca, odkryć konfesjonał
jako miejsce Miłosierdzia, dać się dotknąć tej miłosiernej miłości Pana, który zawsze nam przebacza!
Słowo Boże uczy nas, że „więcej szczęścia jest w
dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35). Właśnie z tego
powodu piąte błogosławieństwo nazywa szczęśliwymi
tych, którzy są miłosierni. Wiemy, że Pan umiłował
nas jako pierwszy. Ale jesteśmy prawdziwie błogosławieni, szczęśliwi, jeśli wejdziemy w tę logikę Boskiego daru, logikę miłości darmowej, jeśli odkryjemy, że
Bóg nieskończenie nas pokochał po to, aby uczynić
nas zdolnymi do kochania jak On: bez miary. […]
Przychodzi mi na myśl przykład bł. Pier Giorgia
Frassatiego. On mówił: „Jezus odwiedza mnie w Komunii świętej każdego ranka, a ja Mu się za to odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób:
odwiedzam Jego biedaków”. Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących.
Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne,
dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność
słuchania. Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy
się z tym nie obnosząc. Prawdziwie żył Ewangelią,

która mówi: „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie
wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu” (Mt 6,3-4). Wyobraźcie
sobie, że w przeddzień swojej śmierci, ciężko schorowany, udzielał wskazówek dotyczących sposobu pomagania jego pokrzywdzonym przyjaciołom. W czasie pogrzebu, jego rodzina i przyjaciele byli zdumieni
obecnością tak wielu nieznajomych ubogich, których
prowadził i którym pomagał za życia młody Pier
Giorgio.
Kraków, miasto
św. Jana Pawła II i
św. Faustyny Kowalskiej, czeka na
nas z otwartymi ramionami i otwartym sercem. Wierzę, że Boża Opatrzność prowadziła nas do świętowania Jubileuszu
Młodych właśnie tam, gdzie żyło tych dwoje wielkich
Apostołów Miłosierdzia naszych czasów. Jan Paweł II
przeczuwał, że nastał czas Miłosierdzia. Na początku
swego pontyfikatu napisał encyklikę Dives in Misericordia. W Roku Świętym 2000 kanonizował siostrę
Faustynę i ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia, obchodzone w drugą Niedzielę Wielkanocną. A w 2002
roku osobiście konsekrował w Krakowie sanktuarium
Jezusa Miłosiernego, zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu i wyrażając pragnienie, by to orędzie dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i wypełniło ich
serca nadzieją: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać.
Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek
szczęście!” /Jan Paweł II, 17 sierpnia 2002/.
Drodzy młodzi!
Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa w
środowiska waszego codziennego życia i aż na krańce
ziemi. W tej misji, towarzyszę wam moimi życzeniami i modlitwami, i na tym ostatnim odcinku drogi duchowych przygotowań do najbliższego ŚDM w Krakowie, zawierzam was wszystkich Dziewicy Maryi,
Matce Miłosierdzia, błogosławiąc wam z całego serca.

