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Papieska bulla og#aszaj#ca Jubileusz Mi#osierdzia - omówienie
(Radio Watyka#skie)

Has#em „#wi#tego Roku Mi#osierdzia”, zwo#anego z okazji  50. rocznicy zako#czenia ostatniego
Soboru, b#d# s#owa „Mi#osierni jak Ojciec”. Obchody „Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi#osierdzia”
Franciszek zainauguruje 8 grudnia, otwarciem „Drzwi Mi#osierdzia” w Bazylice Watyka#skiej,
a zako#czy 20 listopada ich zamkni#ciem. Papieska bulla og#aszaj#ca to wa#ne wydarzenie
zosta#a odczytana na rozpocz#cie uroczystych nieszporów przed Drzwiami #wi#tymi w Bazylice
Watyka#skiej.

Aby zaanga#owa# wszystkie Ko#cio#y lokalne w prze#ywanie Jubileuszu Ojciec #wi#ty poleca
otwarcie „Drzwi Mi#osierdzia” tak#e w katedrach, konkatedrach b#d# ko#cio#ach o szczególnym
znaczeniu. Papieska bulla szeroko ukazuje temat Mi#osierdzia jako centralnego przes#ania ca#ego
Pisma #wi#tego i samego Jezusa. Ko#ció# w swej historii nie zawsze szed# drog# mi#osierdzia,
ulegaj#c czasem pokusie kierowania si# jedynie sprawiedliwo#ci#, która jest tylko pierwszym i
niezb#dnym krokiem do osi#gni#cia o wiele wy#szego celu.

Niestety, równie# wspó#czesna kultura nie ceni sobie przebaczenia. Na problem ten zwraca# ju#
uwag# #w. Jan Pawe# II w swej encyklice Dives in misericordia. Jego nauczanie jest dzi# jak nigdy
dot#d aktualne i zas#uguje, by podejmowa# je na nowo w zapowiedzianym Roku Jubileuszowym.

Szczególnym znakiem Roku #wi#tego jest pielgrzymka. Jej kolejne etapy wyznaczaj# s#owa Jezusa:
„Nie s#d#cie, a nie b#dziecie s#dzeni; nie pot#piajcie, a nie b#dziecie pot#pieni; przebaczajcie,
a b#dzie wam przebaczone”. Franciszek zach#ca do wyj#cia ku ludziom #yj#cym na „peryferiach
egzystencjalnych” stwarzanych przez wspó#czesny #wiat. „Otwórzmy oczy – apeluje Franciszek –
aby dostrzec obszary n#dzy na #wiecie, rany tak wielu naszych braci i sióstr pozbawianych godno#ci
i poczujmy si# «sprowokowani» ich krzykiem o pomoc”.



- 2 -

Sporo miejsca w swojej bulli Papie# po#wi#ca spowiednikom zach#caj#c ich, by byli „prawdziwym
znakiem mi#osierdzia”. Spowiednikiem nigdy si# nie „jest”, ale si# nim „staje”, przede wszystkim
samemu poszukuj#c przebaczenia. Ojciec #wi#ty zapowiada, #e w okresie Wielkiego Postu zamierza
rozes#a# z misj# „misjonarzy Mi#osierdzia”. B#d# nimi ksi##a obdarzeni przez Papie#a w#adz#
odpuszczania równie# grzechów zastrze#onych Stolicy Apostolskiej.

Papie# Franciszek zach#ca biskupów do organizowania „misji ludowych” w poszczególnych
diecezjach, aby wszyscy wierni mogli do#wiadczy# „rado#ci przebaczenia”. W bardzo
zdecydowanych s#owach apeluje o nawrócenie do ludzi, którzy przez swój sposób post#powania
„bardzo oddalili si# od Bo#ej #aski”. Zwraca si# szczególnie do ludzi nale##cych do grup
przest#pczych, oszukuj#cych innych czy dopuszczaj#cych si# korupcji. Jubileusz mo#e sta# si# dla
nich wszystkich wielk# okazj# do nawrócenia.

Rok #wi#ty wi##e si# równie# z mo#liwo#ci# uzyskania odpustu zupe#nego. W zako#czeniu
bulli Franciszek wspomina #wi#tych i b#ogos#awionych Ko#cio#a, dla których mi#osierdzie sta#o
si# „misj# #ycia”. Konkretnie wymienia tu #w. Siostr# Faustyn# Kowalsk#, któr# nazywa „wielk#
aposto#k# Mi#osierdzia”. Papie# zach#ca, by w zbli#aj#cym si# Roku Jubileuszowym da# si#
zaskoczy# Bogu. „Oby w tym Roku – czytamy w zako#czeniu papieskiej bulli – Ko#ció# nie usta# w
okazywaniu mi#osierdzia i cierpliwo#ci pocieszania i przebaczania”.

(Radio Watyka#skie)


