Misjonarze Mi#osierdzia

Misjonarze Mi#osierdzia zostan# wys#ani przez Papie#a Franciszka w #rod# Popielcow# podczas
uroczysto#ci w Bazylice #wi#tego Piotra. Posta# Misjonarzy jest opisana w bulli Misericordiae Vultus,
pod num. 18. W szczególno#ci nale#y podkre#li#, #e:
Cechy charakterystyczne.
Misjonarze b#d# musieli by#:
1. Znakiem #ywym Ojca przyjmuj#cego wszystkich, którzy szukaj# Jego przebaczenia.
2. Po#ród wszystkich, bez wy##czenia nikogo, twórcami spotkania pe#nego cz#owiecze#stwa,
b#d#cego #ród#em wyzwolenia, pe#nego odpowiedzialno#ci, aby pokona# przeszkody i podj##
nowe #ycie Chrztu #wi#tego.
3. Kieruj#cymi si# s#owami "Bóg podda# wszystkich niepos#usze#stwu, by dla wszystkich okaza#
mi#osierdzie " (Rz 11,32).
4. Przekonuj#cymi g#osicielami Mi#osierdzia.
5. Zwiastunami rado#ci przebaczenia.
Spowiednikami przyjmuj#cymi, kochaj#cymi, wspó#czuj#cy i uwa#ni szczególnie w trudnych
sytuacjach poszczególnych osób.
Funkcje.
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Misjonarze b#d# zaproszeni przez pojedy#czych biskupów diecezjalnych w swoich krajach, do
animowania misji ludowych lub szczególnych inicjatyw zwi#zanych z Jubileuszem, ze szczególnym
odniesieniem do celebracji sakramentu pojednania. Ojciec #wi#ty, w zwi#zku z tym, da im równie#
w#adz# odpuszczania grzechów zastrze#onych Stolicy Apostolskiej.
List od biskupa.
Ka#dy Misjonarz b#dzie musia# mie# list polecaj#cy od w#asnego Ordynariusza Diecezjalnego lub
od Prowincja#a przynale#nej Prowincji, w którym si# potwierdza kwalifikacje do wykonywania tej
pos#ugi.
Zg#oszenia kandydatury na Misjonarza Mi#osierdzia s# zamkni#te.
Poniewa# oczekiwana liczba Misjonarzy Mi#osierdzia - którzy b#d# musieli dotrze# do Rzymu
w #rod# Popielcow#, aby otrzyma# specjalny mandat Ojca #wi#tego dla swej misji g#oszenia i
spowiedzi – zosta#a znacznie przekroczona, od 25 listopada 2015 zosta#a zamkni#ta mo#liwo##
zg#aszania kandydatury do tej pos#ugi.
Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji serdecznie dzi#kuje wszystkim tym kap#anom,
którzy zg#osili si# do tej pos#ugi, jak równie# tym, którym pozosta#o to pragnienie w sercu.
Tych ostatnich szczególnie zach#ca si# do dzia#ania jako #wiadkowie mi#osierdzia we w#asnej
codziennej misji, w parafiach, szko#ach i innych wspólnotach, tam gdzie z mi#o#ci# pe#ni# swoj#
pos#ug#.
Zg#oszenia kandydatury na Misjonarza Mi#osierdzia s# zamkni#te.
Poniewa# oczekiwana liczba Misjonarzy Mi#osierdzia - którzy b#d# musieli dotrze# do Rzymu
w #rod# Popielcow#, aby otrzyma# specjalny mandat Ojca #wi#tego dla swej misji g#oszenia i
spowiedzi – zosta#a znacznie przekroczona, od 25 listopada 2015 zosta#a zamkni#ta mo#liwo##
zg#aszania kandydatury do tej pos#ugi.
Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji serdecznie dzi#kuje wszystkim tym kap#anom,
którzy zg#osili si# do tej pos#ugi, jak równie# tym, którym pozosta#o to pragnienie w sercu.
Tych ostatnich szczególnie zach#ca si# do dzia#ania jako #wiadkowie mi#osierdzia we w#asnej
codziennej misji, w parafiach, szko#ach i innych
wspólnotach, tam gdzie z mi#o#ci# pe#ni# swoj# pos#ug#.
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