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Drodzy Bracia i Drogie Siostry w Chrystusie,
Z ogromną radością pragnę zaprosić Was do towarzyszenia mi i uczestnictwa w rozpoczęciu
upragnionego przez nas Jubileusz Miłosierdzia. Ogłoszony przez Papieża Franciszka, Jubileusz Miłosierdzia
rozpocznie się 8 grudnia 2015 roku, a zakończy w uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016 roku.
Jubileusz Miłosierdzia jest czasem łaski i zachętą skierowaną do nas wszystkich, aby wzbudzić w
sobie głębszą wdzięczność za zakorzenienie się Bożego miłosierdzia w naszym życiu. Jest też okazją do tego,
by odkrywać, w jaki sposób my sami możemy nieść światu miłosierdzie przez działania i przez nasze życie.
Program obchodów Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Chicago zostanie wypełniony różnorodnymi
wydarzeniami. Dostępna będzie również szeroka gama wielorakich materiałów. Pośród wydarzeń i zasobów
znajdują się:
 Inauguracja Jubileuszu z otwarciem Świętych Drzwi, w niedzielę 13 grudnia w katedrze Świętego
Imienia.
 Wyznaczenie 32 miejsc pielgrzymkowych na terenie Archidiecezji Chicago, w których wierzący będą
mogli uzyskiwać odpusty jubileuszowe.
 Inspirowanie cotygodniowym „Jednym słowem do przemyślenia” dostępnym w języku angielskim,
hiszpańskim i polskim, a przygotowanym dla parafii i osób prywatnych, by pomagać wcielać w życie
działania przepełnione miłosierdziem.
 Regularne publikowanie w naszych czasopismach archidiecezjalnych Catholic New World i Chicago
Católico artykułów związanych z Jubileuszem Miłosierdzia.
 Comiesięczne krótkie filmy video „Chwile miłosierdzia” ukazujące świadectwa doświadczania lub
spotkania Boga miłosierdzia przez niektóre osoby.
 Najnowsza książka ks. Louisa Cameliego „Radując się w miłosierdziu: komentarz modlitewny do
Ewangelii według świętego Łukasza”.
 Broszura „Zaadoptować dzieła miłosierdzia” wzywająca wszystkich wierzących do wypełnienia
jednego uczynku miłosierdzia, co do ciała lub co do duszy.
Te i wiele innych im podobnych zasobów będą dostępne na stronie internetowej Biura ds. Nowej
Ewangelizacji: www.jubileemercy.org. Prosimy o korzystanie z uaktualnień Jubileuszu Miłosierdzia
dostępnych na stronie archidiecezji, jak również w biuletynach parafialnych.
Pozwólcie, że przypomnę teraz słowa Papieża Franciszka: „W tym Roku Jubileuszowym niech
Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia,
wsparcia, pomocy, miłości. Niech Kościół nigdy nie zmęczy się ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie
zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej
kobiety, niech powtarza z ufnością i bez ustanku: Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co
trwają od wieków”.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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