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Watykan, 29 stycznia 2016

Od otwarcia Drzwi #wi#tych w Bazylice #w. Piotra up#yn##y ju# dwa miesi#ce. W tym czasie
zosta#y równie# otwarte Bramy mi#osierdzia na ca#ym #wiecie. Liczny udzia# wiernych, którzy z
rado#ci# i wielkim entuzjazmem uczestniczyli w tych wydarzeniach, potwierdza, jak bardzo trafiona
by#a decyzja Papie#a Franciszka o og#oszeniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi#osierdzia. Wiele
pozytywnych sygna#ów dociera do nas z Ko#cio#ów lokalnych, które przezywaj# ten moment #aski
jako form# odnowienia i szczególny czas dla nowej ewangelizacji.

Ka#dego dnia otrzymujemy tysi#ce zdj## i relacji które potwierdzaj# zaanga#owanie oraz wiar#
ich uczestników. Znaczna liczba pielgrzymów dociera równie# do Rzymu. Wed#ug dost#pnych
nam danych, które s# codziennie weryfikowane, do dnia dzisiejszego wzi##o udzia# we wszystkich
wydarzeniach jubileuszowych 1.392.000 wiernych. Oko#o 40% pielgrzymów przybywa zza granicy.
Dominuje j#zyk hiszpa#ski oraz francuski, ale mamy tez rejestracje z Bangladeszu, Hong Kongu,
Korei, Kenii, Mozambiku, Salwadoru, Nowej Zelandii, Argentyny, Meksyku, Wysp Fid#i, Rosji,
Bia#orusi, Seszeli, Sri Lanki, Wybrze#a Ko#ci S#oniowej, Czadu, Kuwejtu, Stanów Zjednoczonych,
Albanii... Zaznaczam, #e nie jest to jednakowo# kryterium do oceniania, czy Jubileusz jest sukcesem
czy te# nie. Rok #wi#ty Mi#osierdzia przekracza bowiem cyfry i ma za zadanie dotkn## serca oraz
umys#y tak, aby ludzie poj#li wielk# mi#o##, z jak# Bóg staje si# obecny w ich codziennym #yciu. To
czas sprawdzania naszego #ycia i naszej wiary, naszej zdolno#ci do nawrócenia oraz odnowienia,
które rozpoczyna si# od wzroku utkwionego na tym, co najwa#niejsze. Bilansu ogólnego Jubileuszu
nie robi si# oczywi#cie po dwóch miesi#cach, lecz po jego zako#czeniu. Jakiekolwiek podsumowanie



- 2 -

w tym momencie by#oby fragmentaryczne, prowizoryczne oraz niepotrzebnie zaprz#taj#ce nasza
uwag#.

W mi#dzyczasie Papie# Franciszek dokona# ju# dwóch szczególnych znaków, #wiadcz#c w sposób
konkretny o mi#osierdziu: w pi#tek 18 grudnia otworzy# Bram# mi#osierdzia w noclegowni „Don
Luigi di Liegaro”, odprawiaj#c #wi#t# Eucharysti# w refektarzu; natomiast 15 stycznia pojecha# z
wizyt# do domu opieki dla osób starszych „Bruno Buozzi” w Torrespaccata, a nast#pnie poszed#
do Domu „Iride”, aby pozdrowi# chorych b#d#cych w stanie wegetatywnym, przy których czuwaj#
ich rodziny. Znaki te maj# wymiar symboliczny, szczególnie w spo#ecze#stwie, które przejawia dzi#
ro#ne zapotrzebowania. Znaki te s# swego rodzaju prowokacj# do zweryfikowania tych jak#e wielu
trudnych sytuacji obecnych w naszych miastach, udzielaj#c ma#ej odpowiedzi poprzez po#wi#cenie
uwagi oraz pomoc.

Dwa wydarzenia w sposób szczególny przykuwaj# nasz# uwag#. Pierwsze dotyczy obecno#ci w
Rzymie relikwii #w. Ojca Leopolda Mandicia oraz #w. Ojca Pio z Pietrelciny. #atwo zrozumie#
wag# tego wydarzenia, które ukazuje histori# tych dwóch #wi#tych ca#kowicie oddanych s#u#bie
mi#osierdzia Bo#ego. Ojciec Leopold (1866-1942), kanonizowany przez Jana Paw#a II 16 grudnia
1983 roku, jest mniej znany od Ojca Pio, cho# jego s#awa jako #wi#tego wykracza poza Ko#ció#
z Padwy, gdzie prze#y# on znaczn# cz### swojego #ycia. By# on narodowo#ci chorwackiej i
po#wi#ci# ca#e swoje #ycie s#u#bie w konfesjonale. Przez ponad 30 lat ojciec Leopold sp#dza#
codziennie od 10 do 15 godzin w malutkiej celi, która by#a konfesjona#em dla tysi#cy osób. Ludzie
znajdowali w jego postawie szczególne #wiadectwo przebaczenia i mi#osierdzia. Niektórzy z jego
wspó#braci wytykali mu, i# by# ignorantem i zbyt #askawie odpuszcza# grzechy bez odpowiedniego
rozeznania. Na taki zarzut ojciec Leopold odpowiada# prosto i pokornie: „Ten z#y przyk#ad, o Panie,
to w#a#nie Ty sam mi da#e#. Ja natomiast jeszcze nie doszed#em do takiego szale#stwa, #eby
umrze# za dusze tak jak Ty. Ojciec Pio (1887-1968), równie# kanonizowany przez Jana Paw#a II w
2002 roku, nie potrzebuje w#a#ciwie by# przedstawiany. Biedny ojciec kapucyn, który sp#dzi# cale
#ycie w San Giovanni Rotondo, nigdy nie wyje#d#aj#c z miasteczka. Z pewno#ci# s# takie osoby w
Rzymie, które w ci#gu #ycia ojca Pio przyprawi#y go o cierpienie, ale jego #wi#to## przewa#y#a. W
ciszy pos#usze#stwa sta# si# on równie# uprzywilejowanym #wiadkiem mi#osierdzia, oddaj#c ca#e
swoje #ycie Sakramentowi Pojednania. Jeste#my wdzi#czni Ojcom Kapucynom, Biskupowi diecezji
z Padwy oraz diecezji Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, i# spe#nili pro#b# Ojca #wi#tego,
który pragn## mie# tych dwóch #wi#tych cho# na kilka dni w trakcie Jubileuszu. Wdzi#czno## ta
towarzyszy pewno#ci, #e wydarzenie to pozwoli tysi#com pielgrzymów na wyra#enie ich oddania
tym #wi#tym, znajduj#c jednocze#nie pocieszenie w ich wstawiennictwu.

Program tego wydarzenia jest bardzo prosty. Relikwie przyb#d# do Rzymu 3 lutego i zostan#
z#o#one w Ko#ciele #w. Wawrzy#ca za Murami. Ko#ció# b#dzie otwarty dla wiernych od godz.
15.00. Relikwie pozostan# w tym ko#ciele do nast#pnego dnia, do godz. 20.30, gdzie rodzina
franciszka#ska spotka si# na kilku celebracjach. 4 lutego o godz. 22.00 w ko#ciele #w. Salwatora in
Lauro rozpocznie si# czuwanie. Modlitwa b#dzie kontynuowana w kolejnym dniu, 5 lutego. O godz.
14.00 zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia po przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abpa
Michele Castoro z diecezji Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. O godz. 16.00 z ko#cio#a
#w. Salwatora in Lauro wyruszy procesja z relikwiami #wi#tych. Po przej#ciu Via della Conciliazione
dotr# do Bazyliki #w. Piotra, gdzie Kardyna# Angelo Comastri, Archiprezbiter Bazyliki, wprowadzi je
do Bazyliki i z#o#y w nawie centralnej przed Konfesj#. W Bazylice relikwie pozostan# do 11 lutego.
Tego dnia o godz. 7.30 zostanie odprawiona Eucharystia dzi#kczynna, po której #wi#ci powróc#
do swoich ko#cio#ów. Chcia#bym zwróci# przy tym uwag#, #e 10 lutego, w #rod# Popielcow#,
Bazylika b#dzie zamkni#ta ze wzgl#du na Audiencje Generalna, a po po#udniu odb#dzie si#
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celebracja eucharystyczna z obrz#dem posypania g#ów popio#em na rozpocz#cie Wielkiego Postu.
Wszystkich, którzy chc# pomodli# si# przy relikwiach #wi#tych, zapraszamy do przej#cia Drzwi
#wi#tych w tych dniach w Bazylice #w. Piotra.

Drugie wydarzenie dotyczy w#a#nie celebracji w #rod# Popielcow#, podczas której Ojciec #wi#ty
roze#le Misjonarzy Mi#osierdzia. Jak mówi o nich Bulla Misericordiae Vultus, Misjonarze „b#d#
znakiem matczynej troski Ko#cio#a o Lud Bo#y, aby wszed# on w g##boko#ci bogactwa
tej tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary. B#d# to kap#ani, którym udziel# w#adzy
przebaczenia grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkre#li# wielko## ich
pos#ania. B#d# przede wszystkim #ywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy
szukaj# jego przebaczenia. B#d# Misjonarzami Mi#osierdzia, poniewa# b#d# kszta#towa# ze
wszystkimi spotkanie pe#ne cz#owiecze#stwa, #ród#o uwolnienia, bogate w odpowiedzialno## za
przezwyci##enie trudno#ci i podj#cie nowego #ycia otrzymanego w Chrzcie #wi#tym. W ich misji
pozwol# si# oni poprowadzi# s#owom Aposto#a: « Bóg podda# wszystkich niepos#usze#stwu, aby
wszystkim okaza# swe mi#osierdzie » (Rz 11, 32)”.

Misjonarzami Mi#osierdzia b#d# wi#c tylko niektórzy ksi##a oraz ojcowie, którzy otrzymaj# to zadanie
z rak Papie#a. Stan# si# oni uprzywilejowanymi #wiadkami tego Nadzwyczajnego Jubileuszu.
Nominuje ich sam Papie#, a nie biskupi, powierzaj#c im zadanie g#oszenia pi#kna mi#osierdzia
Boga oraz bycia pokornymi i m#drymi spowiednikami, zdolnymi do udzielenia przebaczenia
tym wszystkim, którzy przyjd# si# wyspowiada#. Na ca#y #wiat zostanie rozes#anych ponad
1000 Misjonarzy, którzy pochodz# ze wszystkich kontynentów. W sposób szczególny chcia#bym
przywo#a# tych z najbardziej odleg#ych krajów: Birma, Liban, Chiny, Korea Poludniowa, Tanzania,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Burundi, Wietnam, Zimbabwe, #otwa, Timor Wschodni,
Indonezja, Tajlandia, Egipt... B#d# równie# w#ród nich kap#ani rytów orientalnych, b#d#cych w
##czno#ci z Rzymem.

Spotkali#my si# z wielka dyspozycyjno#ci# ksi##y, ale musieli#my, niestety, ograniczy# ich liczb#,
aby ukaza# szczególny znak w jakim wyra#a si# wyj#tkowo## tego wydarzenia. Wszyscy Misjonarze
otrzymali pozwolenie od w#a#ciwych Biskupów oraz Prze#o#onych zakonnych, b#d#c do dyspozycji
tych, którzy poprosz# o ich obecno## w ca#ym okresie jubileuszowym, a przede wszystkim w Wielkim
Po#cie.

Do Rzymu przyb#dzie 700 Misjonarzy. Spotkaj# si# oni z Ojcem #wi#tym 9 lutego, aby us#ysze# jak
bardzo zale#y mu na tej inicjatywie, która z pewno#ci# jest jedn# z najbardziej sugestywnych w tym
Roku Mi#osierdzia. 10 lutego Misjonarze Mi#osierdzia b#d# koncelebrowa# wraz z Ojcem #wi#tym
Eucharystie, podczas której zostan# rozes#ani do wykonywania tej szczególnej funkcji, otrzymuj#c
mandat do udzielenia absolucji równie# z cenzur zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Jako
ciekawostk# chcia#bym poda# fakt, #e jeden z ksi##y z Australii, Ojciec Richard, odwiedzi 27
wspólnot w diecezji Maitland-Newcastle, gdzie znajduje si# tylko jeden ko#ció#, ale nie ma #adnego
ksi#dza. Przemierzaj#c diecezje w swoim kamperze, jako „Misjonarz Mi#osierdzia na ko#ach”! Znak
tego, jak bardzo rzeczywisto## Jubileuszu pragnie dotrze# i przekaza# blisko## oraz czu#o## Boga.

Z innych wydarze# jubileuszowych chcia#bym jeszcze przekaza# kilka s#ów o pierwszej Audiencji
Generalnej na Placu #w. Piotra, która odb#dzie si# w sobot# 30 stycznia. Papie# Franciszek
wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, którzy prosz# o spotkania z nim. Dlatego te# raz w
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miesi#cu, jak to jest zaznaczone w oficjalnym kalendarzu, odb#dzie si# dodatkowa audiencja. Na te
pierwsza audiencje sobotnia zapisanych jest ju# ponad 20 000 osób.

Szczególnym momentem b#dzie równie# Jubileusz Kurii Rzymskiej, który odb#dzie si# 22 lutego.
W tym dniu w Auli Paw#a VI Ojciec Marco Rupnik poprowadzi rozwa#ania, po których procesyjnie,
przez Plac #w. Piotra, a nast#pnie przez Drzwi #wi#te, pracownicy Kurii przejd# do Bazyliki #w.
Piotra, gdzie Ojciec #wi#ty b#dzie przewodniczy# Mszy #wi#tej o godz. 10.30.

Jubileusz idzie naprzód i jeste#my pewni, ze zgodnie z pragnieniem Papie#a Franciszka, staje si#
okazj#, „aby w codzienno#ci #y# mi#osierdziem, które od zawsze Ojciec rozci#ga nad nami.”


