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Obecny czas w naszej Ojczyźnie nacechowany jest myślami, słowami i czynami 

miłosierdzia. Związane jest to z wielkimi przeżyciami, jakie miały miejsce podczas 

zakończonych nie tak dawno Światowych Dni Młodzieży, odbywających się w lipcu w 

Krakowie, jak i wielu innych miejscach w Polsce. Można powiedzieć ojczyźnie miłosierdzia, 

jak określano miasto i państwo, gospodarza owych wydarzeń. Każdy z nas może być młody 

sercem, aż do ostatnich chwil swojej ziemskiej wędrówki, jeśli duchem jest blisko Króla 

Miłosierdzia. Blisko Niego zawsze jest Matka Miłosierdzia, do której zmierzamy w naszym 

pielgrzymowaniu, które opiera się głównie na przeżyciach wynikających z faktu wędrówki. 

Papież Franciszek zapraszając do Polski podkreślał mocno, iż jest ona miejscem 

przepełnionym łaską Bożego Miłosierdzia. W orędziu na to szczególne spotkanie pisał: Jezus 

Chrystus przyszedł, aby oznajmić i wypełnić czas łaski od Pana, przynosząc dobrą nowinę 

ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok niewidomym i wolność uciśnionym (por. Łk 4,18-19). W 

Nim, a w sposób szczególny w Jego Misterium Paschalnym, wypełnia się najgłębszy sens 

jubileuszu. W sposób szczególny ten Rok Święty Miłosierdzia „to czas, aby na nowo odkryć 

poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i 

narzędziem miłosierdzia Ojca”. Owa zachęta odnosi się do wszystkich, nie tylko do tych, 

którzy przybyli na owe krakowskie dni.  

My również pielgrzymując przeżywamy wielkie tajemnice wiary. Wsłuchujemy się w 

tę zachętę Ojca Świętego i otwierając serca na bliźnich stajemy się narzędziami Jego 

Miłosierdzia. Nasze wędrowanie do Tronu Matki, to czerpanie nieprzebranych łask, ale 

przede wszystkim stawanie się znakiem miłosierdzia Ojca. Można wręcz powiedzieć za św. 

Wincentym Pallottim, że przeradzamy się w cud Bożego Miłosierdzia, którego przez naszą 

przemianę dokonuje sam Ojciec Miłosierdzia.  

Hasło naszej 305 Warszawskiej Pielgrzymki Akademickich Grup 17 nie pozostawia 

złudzeń. Mówi o tym, jakimi mamy się stawać w codzienności. Więc Drodzy Pielgrzymi 

przez swoje myśli, słowa i czyny "Bądźcie Miłosierni"! 
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