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NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MI#OSIERDZIA
Konferencja Prasowa, 5 maja 2015

    W Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, która jest programem pontyfikatu
Papie#a Franciszka, pojawia si# znacz#ce wyra#enie, pomagaj#ce w zrozumieniu sensu
tego nadzwyczajnego Jubileuszu og#oszonego 11 kwietnia: “[Ko#ció#] #yje niewyczerpalnym
pragnieniem ofiarowania mi#osierdzia, b#d#cego owocem do#wiadczenia niesko#czonego
mi#osierdzia Ojca i jego udzielaj#cej si# mocy” (EG 24). To w#a#nie w #wietle tego pragnienia
powinni#my odczyta# na nowo Bull# inauguruj#ca Jubileusz Misericordiae vultus, w której to Papie#
Franciszek opisuje cele Roku #wi#tego. Jak ju# wiadomo, 8 grudnia, w Uroczysto## Niepokalanego
Pocz#cia NMP, zostan# otwarte Drzwi #wi#te w Bazylice #w. Piotra, natomiast 20 listopada 2016 w
Uroczysto## Jezusa Chrystusa, Króla Wszech#wiata, Rok #wi#ty zostanie zako#czony. Pomi#dzy
tymi datami b#d# mia#y miejsce ró#ne wydarzenia oraz celebracje.

         Ju# na samym pocz#tku nale#y stwierdzi#, rozwiewaj#c wszelkie w#tpliwo#ci, #e
Jubileusz Mi#osierdzia nie jest i nie zamierza by# Wielkim Jubileuszem Roku 2000. Ka#de zatem
porównanie tych dwóch wydarze# by#oby pozbawione znaczenia, gdy# ka#dy Jubileusz przynosi
szczegó#y i cele sobie w#a#ciwe. Papie# pragnie, aby ten Jubileusz by# prze#yty w Rzymie tak,
jak w Ko#cio#ach lokalnych. To pragnienie zwraca szczególn# uwag# na #ycie poszczególnych
Ko#cio#ów oraz na ich potrzeby w taki sposób, aby wydarzenia nie sta#y si# nadrz#dne dla ich
kalendarza, lecz by#y jego uzupe#nieniem. Co wi#cej, po raz pierwszy w historii Jubileuszów
zostaje ofiarowana mo#liwo## otwarcie Drzwi #wi#tych – Bramy Mi#osierdzia – równie# w ka#dej z
diecezji, a szczególnie w Katedrach lub w innych, znacz#cych ko#cio#ach czy te# w Sanktuariach o
wyj#tkowym znaczeniu dla pielgrzymów. W podobny sposób mo#emy #atwo zrozumie# inne cechy
charakterystyczne zawarte w Bulli, które czyni# ten Jubileusz nadzwyczajnym. Ju# samo odwo#anie
si# do mi#osierdzia prze#amuje tradycyjne schematy. Historia Jubileuszów charakteryzuje si#
cykliczno#ci# co 50 i co 25 lat. Dwa nadzwyczajne Jubileusze zachowywa#y t# cykliczno## rocznicy
odkupienia dokonanego przez Chrystusa (rok 1933 i 1983). Obecny Jubileusz jest natomiast
tematyczny. Wzmacnia go g#ówna tre## wiary i przywo#anie Ko#cio#a do Jego priorytetowej misji
bycia znakiem i #wiadectwem mi#osierdzia we wszystkich aspektach #ycia duszpasterskiego. My#l#
w ko#cu o odwo#aniu si# Papie#a Franciszka do Judaizmu czy do Islamu, aby odnale## w#a#nie
w temacie mi#osierdzia drog# dialogu oraz przezwyci##enia trudno#ci, które s# publicznie znane.
Nie zapominajmy równie# o niezwyk#ych mo#liwo#ciach, jakie oferuj# nam Misjonarze Mi#osierdzia.
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Papie# Franciszek udzieli im mandatu podczas celebracji w Bazylice #w. Piotra w #rod# Popielcow#.
Misjonarze powinni by# kap#anami cierpliwymi, zdolnym do zrozumienia ludzkich ogranicze#, ale
równie# gotowi do wyra#enia inicjatywy i troski Dobrego Pasterza w przepowiadaniu oraz podczas
spowiedzi. Nie chcia#bym jednakowo# zatrzymywa# si# zbyt d#ugo na kwestiach o charakterze
ogólnym, lecz wej## g##biej w sprawy dotycz#ce meritum organizacji Roku #wi#tego.

         Rozpoczynamy od logo, które jest sum# teologiczn# mi#osierdzia, oraz od motta, które mu
towarzyszy. W motcie, które jest fragmentem z #k 6,36 Mi#osierni jak Ojciec, proponuje si# #ycie
mi#osierdziem, bior#c przyk#ad z Ojca, który prosi o to, aby nie s#dzi# i nie pot#pia#, lecz wybacza#
oraz dawa# mi#o## i przebaczenie bez miary (por. #k 6,37-38). Logo jest dzie#em Ojca Marko I.
Rupnika S.J. Przywo#uj#c bardzo cenny dla Ko#cio#a staro#ytnego wizerunek Syna, który bierze na
plecy zagubionego cz#owieka, logo wskazuje mi#o## Chrystusa, który wype#nia tajemnic# swojego
Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukaza# Dobrego Pasterza, który dotyka
a# do g##bi cia#o cz#owieka, czyni#c to z tak# mi#o#ci#, która przemienia #ycie. Jest jeszcze
jeden szczegó#, na który powinni#my zwróci# nasz# uwag#: Dobry Pasterz, w akcie ca#kowitego
mi#osierdzia, bierze na plecy ludzko##, ale Jego wzrok ##czy si# ze wzrokiem cz#owieka. Chrystus
widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Ka#da osoba, kontempluj#c w Jego wzroku
mi#o## Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a tak#e swoje w#asne cz#owiecze#stwo oraz
przysz#o##, która j# oczekuje. Ca#a scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z
w#. migda#). Forma ta równie# jest bardzo wa#na dla ikonografii staro#ytnej i #redniowiecznej,
gdy# odwo#uje si# do obecno#ci dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne
kszta#ty owalne o kolorze stopniowo ja#niejszym w kierunku zewn#trznym sugeruj# ruch Chrystusa,
który wyci#ga cz#owieka z nocy grzechu i #mierci. Z drugiej strony, g##bia ciemniejszego koloru
sugeruje równie# niepoznawalno## mi#o#ci Ojca, który wszystko przebacza.

         Logo jest zarejestrowanym znakiem mi#dzynarodowym, aby unikn## jakiegokolwiek
niezgodnego u#ycia oraz by chroni# jego w#asno##. Pewnym jest, #e jakiekolwiek u#ycie logo,
niezgodne z czysto religijnym celem, b#dzie musia#o zosta# zaaprobowane przez niniejsz#
Papiesk# Rad#, a ka#de nadu#ycie b#dzie z pewno#ci# #cigane.

         Kalendarz celebracji mo#na odczyta# w potrójnej perspektywie. Po pierwsze znajduj# si#
tam wydarzenia, które przewiduj# istotny nap#yw ludzi. Pierwszym takim wydarzeniem, w dniach
19 – 21 stycznia 2016, b#dzie inicjatywa po#wi#cona tym wszystkim, którzy dzia#aj# w ruchu
pielgrzymkowym. To znak poprzez który chcemy pokaza#, #e Rok #wi#ty jest prawdziw# pielgrzymk#
i tak te# musi zosta# prze#yty. Zaprosimy pielgrzymów do przebycia pewnego odcinka na piechot#,
aby przygotowa# si# w ten sposób do przekroczenia Drzwi #wi#tych w duchu wiary i modlitwy. Jest
istotn# spraw# przygotowanie tych osób, które zajmuj# si# ruchem pielgrzymkowym, aby by#y one
w stanie wznie## si# ponad sfer# turystyczn#. Aby tego dokona#, powinni oni sami, jako pierwsi,
sta# si# pielgrzymami.

         Pomy#leli#my równie# o tym, aby zaprosi# wierz#cych, którzy w szczególny sposób
#yj# do#wiadczeniem mi#osierdzia. Dlatego te# 3 kwietnia 2016 odb#dzie si# celebracja otwarta
na t# wielowymiarow# rzeczywisto##, która odnajduje si# w duchowo#ci mi#osierdzia (ruchy,
stowarzyszenia, instytuty religijne). Ca#y #wiat wolontariatu dobroczynnego, z kolei, jest zaproszony
na 4 wrze#nia 2016. Wolontariat jest konkretnym znakiem tego, kto #yje dzie#ami mi#osierdzia w
ró#nych jego przejawach, a przez to zas#uguje na osobn# celebracj#. W podobny sposób pomy#lana
zosta#a celebracja dla wszystkich, którzy w sposób szczególny odnajduj# si# w duchowo#ci
maryjnej. Oni to zbior# si# razem na celebracji 9 pa#dziernika 2016 roku dla uczczenia Matki
Mi#osierdzia. Nie zabraknie równie# wydarze# po#wi#conych w szczególno#ci m#odym, którzy po
Bierzmowaniu wezwani s# do wyznawania wiary. Pomy#leli#my o nich 24 kwietnia 2016, gdy#
#wiatowe Dni M#odzie#y w Krakowie, w dniach 26-31 lipca 2016, s# przeznaczone dla m#odzie#y
starszej, a dla tych m#odszych trudno jest znale## jak## znacz#c# przestrze# duszpastersk#.
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         Kolejne wydarzenie dotyczy diakonów, którzy z powo#ania i urz#du przeznaczeni s# do
przewodniczenia mi#o#ci dobroczynnej w #yciu wspólnoty chrze#cija#skiej. Dla nich przewidziany
jest Jubileusz na 29 maja 2016. W 160 rocznice ustanowienia Uroczysto#ci Naj#wi#tszego
Serca Pana Jezusa odb#dzie si# Jubileusz Kap#anów. 25 wrze#nia 2016 b#dzie Jubileusz
katechetów i katechetek, którzy zajmuj# si# przekazem wiary i wspieraj# #ycie we wspólnotach
chrze#cija#skich, a w szczególno#ci w naszych parafiach. Na 12 czerwca zapraszamy wszystkich
chorych, niepe#nosprawnych oraz tych, którzy si# o nich troszcz# z mi#o#ci# i oddaniem. 6
listopada 2016 odb#dzie si# Jubileusz wi##niów. B#dzie on mia# miejsce nie tylko w wi#zieniach,
ale staramy si# równie# znale## tak# formu##, dzi#ki której niektórzy z nich mogliby by# z Papie#em
Franciszkiem na Placu #w. Piotra, celebruj#c ich w#asny Rok #wi#ty.

         Druga perspektywa dokona si# w niektórych znakach, jakie Papie# Franciszek wykona w sposób
symboliczny, udaj#c si# na „peryferie” egzystencjalne, aby da# osobiste #wiadectwo blisko#ci i
uwagi po#wi#conej biednym, cierpi#cym, ludziom z marginesu oraz tym, którzy potrzebuj# takiego
znaku troski. Chwile te b#d# mia#y znaczenie symboliczne, ale poprosimy równie# biskupów oraz
ksi##y, aby wykonali w swoich diecezjach podobny znak, w jedno#ci z Papie#em, aby do wszystkich
móg# dotrze# ten konkrety wymiar mi#osierdzia i blisko#ci Ko#cio#a. Jako konkretny znak mi#o#ci
dobroczynnej Papie#a, który pozostanie jako pami#tka tego Jubileuszu, zostanie ofiarowany pewien
znacz#cy gest, wychodz#cy naprzeciw potrzebom w #wiecie, aby wyrazi# Mi#osierdzie poprzez
konkretn# i rzeczywist# pomoc.

         Trzecia perspektywa jest po#wi#cona pielgrzymom, którzy przyb#d# do Rzymu pojedynczo
i bez #adnej specjalnej organizacji stoj#cej za nimi. Dla nich przygotowane zostan# niektóre
ko#cio#y w centrum historycznym, gdzie b#d# mogli znale## przyj#cie, prze#y# chwile modlitwy
oraz przygotowa# si# w sposób odpowiedni do przekroczenia Drzwi #wi#tych, w tym wydarzeniu
duchowym, które si# b#dzie tu odbywa#. Wszyscy pielgrzymi, którzy przyb#d# do Rzymu, b#d# mogli
w sposób uprzywilejowany przekroczy# Drzwi #wi#te. To jest konieczny element do tego, aby to
wydarzenie by#o prze#yte w sposób religijny, bezpiecznie i z dala od niepokojów i zawirowa#, które
ka#dego dnia zdaj# si# atakowa# miliony ludzi przybywaj#cych do miejsc #wi#tych chrze#cija#stwa.

         Oficjalna strona internetowa Jubileuszu ju# dzia#a: http://www.iubilaeummisericordiae.va.
Mo#na si# na ni# równie# dosta# wpisuj#c adres: www.im.va. Strona jest dost#pna w 7 j#zykach:
w#oskim, angielskim, hiszpa#skim, portugalskim, francuskim, niemieckim i polskim. Na stronie
znajduj# si# informacje oficjalne na temat kalendarium g#ównych wydarze# publicznych, wskazówki
o sposobie wzi#cia udzia#u w spotkaniach z Ojcem #wi#tym oraz ka#da wiadomo## oficjalna,
jaka pojawi si# w zwi#zku z Jubileuszem. Diecezje, dzi#ki tej#e w#a#nie stronie, b#d# mog#y
otrzyma# informacje oraz wskazówki duszpasterskie, zapisa# si#, aby poinformowa# o swojej
pielgrzymce oraz zakomunikowa# w#asne inicjatywy. Ze stron# internetow# s# powi#zane tzw.
social networks (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus oraz Flickr), dzi#ki którym mo#na
b#dzie zosta# poinformowanym na bie##co o inicjatywach Ojca #wi#tego oraz #ledzi# w czasie
rzeczywistym wszystkie wa#niejsze wydarzenia. Je#eli zajdzie taka potrzeba, przygotujemy równie#
app na telefon, która pozwoli zintegrowa# lepiej informacje.

         Jeste#my przekonani, #e temat Mi#osierdzia, którym Papie# Franciszek wprowadzi# Ko#ció#
na drog# jubileuszowa, b#dzie móg# sta# si# czasem prawdziwej laski dla wszystkich chrze#cijan
oraz momentem przebudzenia dla kontynuowania na szlaku nowej ewangelizacji i nawrócenia
duszpasterskiego, który wskaza# nam Ojciec #wi#ty. Jak napisa# Papie# Franciszek: „W tym Roku
Jubileuszowym niech Ko#ció# stanie si# echem S#owa Boga, które brzmi mocno i przekonuj#co
jako s#owo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, mi#o#ci. Niech si# nie zm#czy nigdy
ofiarowaniem mi#osierdzia i niech b#dzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Ko#ció#
niech si# stanie g#osem ka#dego m##czyzny i ka#dej kobiety, niech powtarza z ufno#ci# i bez
ustanku: « Wspomnij na mi#osierdzie Twe, Panie, na #aski Twoje, co trwaj# od wieków »” (MV 25).
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