
 

Jubiluesz Miłosierdzia szansą dla świata i dla Kościoła 
 

Papież Franciszek zapowiadając ogłoszenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 

trochę nas zaskoczył. Jubileusze w Kościele zwykle wiążą się z okrągłymi datami. Ostatni 

wielki jubileusz przeżywaliśmy w 2000 roku. Nie spodziewano się, że przed rokiem 2025 

taki jubileusz zostanie ogłoszony. Papież Franciszek, dostrzegając ogrom bólu ludzkości, 

spowodowanego nie tylko biedą i wojnami, ale odejściem od Boga, od Kościoła, od 

moralności skorzystał ze swojej władzy kluczy, którą posiada jako papież, by  ogłosić 

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Uczynił to bullą „ Misericordiae vultus” z dnia 11 kwietnia 

2015 roku. Ten niezwykły rok, rozpoczęty 8 grudnia jest szansą dla świata, dla Kościoła, dla 

nas, którzyśmy opuścili Ojczyznę, by tutaj w U.S.A. znaleźć szansę lepszego rozwoju. Nie 

wszystkim się to udało. Obserwujemy zagubienie się wielu naszych rodaków. To zagubienie 

widoczne jest gołym okiem na wielu ulicach naszego miasta, także w dzielnicach, które 

jeszcze niedawno uważaliśmy za typowo polskie. To zagubienie dotyka wielu młodych ludzi, 

zniewolonych przez narkotyki i internet, a także tych, którzy przestali wierzyć w skuteczną 

moc sakramentów świetych, w których Pan Jezus rozlewa swoje miłosierdzie. Jubileusz jest 

zatem szansą dla kochających Chrystusa, by pokochali Go jeszcze goręcej, dla tych, którzy 

odeszli od Kościoła i praktyk religijnych, aby wrocili do bram Kościoła. Jest szansą dla wielu 

osób żyjących w konkubinacie, by wobec Chrystusa  i wspólnoty Kościoła wyznali sobie 

wzajemną miłość.  

Bóg w roku jubileuszowym pragnie obficiej rozlewać swoja łaskę w odniesieniu do 

istot rozumnych, do człowieka. Do człowieka żyjącego w przyjani z Nim i do człowieka 

żyjącego na manowcach, który się od Boga z różnych przyczyn oddalił. Równocześnie tego 

miłosierdzia potrzebuje  świat istot nierozumnych. Tego miłosierdzia oczekuje świat 

przyrody, środowisko naturalne, które jest zagrożone. Potrzebuje ono miłosierdzia ze strony 

człowieka, zwłaszcza ludzi odpowiedzialnych za losy ludzkości i Ziemi, jako planety.  

Kościół w Roku Jubileuszowym szeroko otwiera drzwi miłosierdzia. Każdy ma 

szanse przejść przez te jubileuszowe drzwi, począwszy od drzwi w czterech bazylikach 

papieskich w Rzymie, poprzez wyznaczone jubileuszowe drzwi w całym świecie. Zostały 

one otwarte w około 10 tysiącach kościołów świata, także szeroko w naszej Archidiecezji 

Chicagowskiej. Są wśród nich drzwi świete w kościołach związanych z duszpasterstwem w 

języku polskim – w bazylice Świętego Jacka, w kościele Świetego Stanisława Kostki, w 

kościele ojców cystersów w Willow Springs, na południu. Warto zainteresować się, gdzie w 

pobliżu naszego miejsca zamieszkania jest kościół jubileuszowy, w którym są święte drzwi, 

bo przejście przez takie drzwi jest jednym z warunków uzyskania odpustu jubileuszowego. 

Przed nami rok łaski, rok, w którym Miłosierdzie Boże będzie spływało szerokim 

strumieniem. Nie zmarnujmy takiej okazji. 
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