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Jubileusz Miłosierdzia

Wstęp
Ojciec Święty Franciszek bardzo pragnie, aby kolejny i jakże niezwykły Rok Święty był
obchodzony nie tylko w Rzymie, ale również w każdym Kościele partykularnym,jako
znak jedności i miłości.
Ojciec Święty powierzył organizacje Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia
Nowej Ewangelizacji, dając tym samym istotną wskazowkę odnośnie duszpasterskiego
charakteru tego szczególnego momentu łaski. Stąd też naszym obowiązkiem
jest pomoc Kościołom partykularnym, dostarczając odpowiednich sugestii dla
przeprowadzenia inicjatyw związanych z Jubileuszem. Wezwanie Papieża Franciszka,
“aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania
Ojca” (MV, 3), powinno spotkać się z konkretną odpowiedzią w każdej części świata.
Zatem nie tylko otwarcie Bramy Miłosierdzia, lecz również inne wydarzenia,
które Papież będzie realizował z okazji Jubileuszu w Rzymie, powinny znaleźć swe
odzwierciedlenie w każdej diecezji w podobnych inicjatywach i gestach, które
będą uwzględniały lokalne tradycje oraz wezmą pod uwagę realne możliwości ich
przeprowadzenia. Dotyczyć to będzie w szczególności znaków jubileuszowych, które
Ojciec Święty zamierza podjąć, aby osobiście dać świadectwo dziełom miłosierdzia.
W niniejszej broszurze chcemy przekazać główne kwestie oraz wyjaśnienia dotyczące
realizacji Jubileuszu Miłosierdzia.   Jest to również zachęta do tego, aby wszystkie
Diecezje współpracowały ze sobą tak, ażeby Jubileusz przyniósł oczekiwane owoce. Jest
oczywiste, iż broszura ta nie może odpowiedzieć na wszystkie pytania, ani przewidzieć
wszelkich kwestii, odnoszących się do poszczególnych inicjatyw. Dlatego też prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje dostępne na stronie internetowej
Jubileuszu (www.im.va), która jest przetłumaczona na siedem języków, w tym
również na język polski.

Watykan, 23 czerwca 2015
 Rino Fisichella
Przewodniczący
Papieska Rada
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
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Bulla Ogłaszająca Jubileusz: Misericordiæ Vultus
W dniu 13 marca b.r., w drugą rocznicę swojego wyboru na Stolicę Piotrową, Papież
Franciszek zapowiedział nadzwyczajny Rok Święty: pierwszy, który nie koncentruje
się, jak dotychczas mieliśmy we zwyczaju, na obchodach rocznicowych, ale skupia
się na najwspanialszym przymiocie Boga Ojca znanym już w Biblii, czyli na Jego
Miłosierdziu.
Bulla Ogłaszająca Jubileusz, Misericordiae Vultus, opublikowana w dniu 11 kwietnia,
wyjaśnia tę inicjatywę Ojca Świętego, stając się kluczowym tekstem do refleksji nad
sensem Jubileuszu oraz do znalezienia przydatnych wskazówek duszpasterskich przy
jego realizację.
Już w Adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium można dostrzec, że miłosierdzie
zajmuje centralne miejsce w pontyfikacie Papieża Franciszka. W szczególności
jedno wyrażenie mocno to podkreśla: “Kościół żyje niewyczerpalnym pragnieniem
ofiarowania

miłosierdzia,

będącego

owocem

doświadczenia

nieskończonego

miłosierdzia Ojca i jego udzielającej się mocy.” (EG 24)
Na tych bogatych w treść stronach Bulli, które są prawdziwą teologiczną syntezą
o miłosierdziu, Papież Franciszek kreśli ścieżkę Jubileuszu. Miłosierdzie nie
jest abstrakcyjnym słowem, lecz wyraża ono oblicze Boga oraz przywołuje konkretne
i codzienne działania Jezusa z Nazaretu. To słowo nadaje formę działaniu, dzięki
któremu wiarygodność Kościoła staje się przekonująca.
Wszyscy zatem jesteśmy wezwani, aby odczytać znaki Boga, gdziekolwiek się one
znajdują i w jakikolwiek sposób się przejawiają. Jak napisał Ojciec Święty: „Pierwszą
prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która posuwa się do przebaczenia
i do daru z siebie, Kościół jest sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie
Kościół jest obecny, musi być też widoczne miłosierdzie Ojca. W naszych parafiach,
w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są
chrześcijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia” (MV 12).
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Bulla

Ojciec Święty Franciszek bardzo pragnie, aby kolejny i jakże niezwykły Rok Święty był
przede wszystkim zorganizowany w każdej Diecezji, jako szczególny moment odnowy
życia duszpasterskiego.
Nieodzownym jest, aby określić w jak najlepszy sposób duchowy wymiar tego
wydarzenia.
Ten Rok Święty powinien stać się pozytywną prowokacją do prawdziwego nawrócenia
naszego serca tak, aby lepiej zrozumieć nie tylko wyzwania, które są obecne w bieżącym
momencie historii, ale także oczekiwania, które wiele osób posiada względem nas
wierzących.
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na spójność między głoszeniem Ewangelii a
sposobem życia, które powinno charakteryzować tych, którzy noszą imię chrześcijan.
Zanim jednak przystąpimy do organizacji poszczególnych wydarzeń, a także już
w trakcie ich trwania, będziemy musieli przede wszystkim okazać miłosierdzie,
jako istotę Ewangelii, która potrzebuje stać się życiem oraz dowodem codziennego
działania wierzących.

Nota bene: Kompletny tekst Bulli jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu
(www.im.va) jak również, na stronie Stolicy Apostolskiej (www.vatican.va).
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Brama Miłosierdzia
Brama Miłosierdzia to szczególne Drzwi Święte, które Ojciec Święty Franciszek
polecił otworzyć w każdej Diecezji podczas nadzwyczajnego Roku Świętego, aby
pozwolić wiernym na całym świecie doświadczyć pełni Miłosierdzie Ojca. Wyjaśnia
to sam Papież Franciszek w Bulli Ogłaszającej Jubileusz Misericordiae Vultus (n. 3):
«W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w
katedrze Rzymu, bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w innych bazylikach
papieskich. Postanawiam również, że w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele
lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź
też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, zostanie
otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Zależnie od decyzji biskupa
ordynariusza będzie ona mogła być otworzona również w sanktuariach,
nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często
doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia.»
Od decyzji Biskupa ordynariusza zależy więc to, w jakim kościele zostanie otwarta
Brama Miłosierdzia. Oczywiście, byłoby stosowne, aby w tymże właśnie kościele byli
zawsze dostępni księży spowiednicy, przynajmniej na czas trwania Jubileuszu.
Ryt otwarcia i zamknięcia Bramy Miłosierdzia.
Niniejsza Papieska Rada przygotowała już propozycję rytów otwarcia i zamknięcia
Bramy Miłosierdzia, które zostały zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o
konsultację tomu Celebrować Miłosierdzie (z serii “Miłosierni jak Ojciec”, który
zawiera wskazówki duszpasterskie z okazji Jubileuszu). Więcej informacji można
znaleźć w sekcji dotyczącej wskazówek duszpasterskich (zob. str. 22)
Odpusty i warunki.
Czas łaski Jubileuszu Miłosierdzia będzie się oczywiście charakteryzować możliwością
uzyskania odpustu zupełnego poprzez niektóre nabożne praktyki, mające swoje
zwieńczenie w przejściu przez Drzwi Święte lub Bramę Miłosierdzia. Nieodzowna będzie
zatem modlitwa i celebracja Sakramentu Pojednania oraz Eucharystii, jako konkretne
znaki na drodze nawrócenia i “zanurzenia” się w miłosierdziu Ojca. Warunki uzyskania
odpustu zostaną ogłoszone w Dekrecie  Penitencjarii Apostolskiej, który Papieska Rada
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji postara się szeroko rozpowszechnić (np. poprzez
bezpośredni przekaz diecezjalnym   “punktom kontaktowym”, zarejestrowanym na
stronie internetowej Jubileuszu www.im.va, zob. str. 9).
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Strona internetowa
Ten Rok Święty jest pierwszym w dobie powszechnego dostępu do sieci
społecznościowych, tabletu czy smartfona oraz stałego łącza z internetem.
Poza wszelką oceną zasadności tych technologii, są one również stale wykorzystywane
przez większość wiernych, którzy używają ich w pierwszej kolejności, aby spróbować
odpowiedzieć na prawie każde pytanie. W konsekwencji,  Papieska Rada ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji przygotowała na ten Jubileusz stronę internetową, w
siedmiu językach, z podwójnym celem:
1.

dokładnego dostarczanie aktualnych informacji dotyczących wszystkiego, co
związane jest z Jubileuszem w Rzymie (od kalendarza ważniejszych wydarzeń
z udziałem Papieża, aż po sposoby zapisów; od propozycji duszpasterskich, aby
wzbogacić i przeżyć w pełni doświadczenie pielgrzymki, aż po usługi logistyczne
dla pielgrzymów, itp.).

2. dać poznać oraz rozpowszechnić inicjatywy promowane w Diecezjach na
całym świecie dla świętowania Jubileuszu, począwszy od wskazania Bramy
Miłosierdzia w każdej Diecezji, która będzie następnie zamieszczona na
wirtualnej mapie, aby przekazywać następnie listy duszpasterskie Biskupów
oraz rozpowszechniać diecezjalne programy obchodów Jubileuszu.
Za pośrednictwem strony internetowej, będzie możliwy dostęp do platformy
poświęconej służbie pielgrzymom, gdzie można będzie znaleźć przydatne informacje
na temat pobytu w Rzymie.
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Komunikacja
Realizacja drugiego celu zależeć będzie bezpośrednio od współpracy Diecezji,
które są zaproszone do wyznaczenia osoby z personelu, może to być również osoba
świecka, która będzie odpowiedzialna za komunikację dotyczącą Jubileuszu.
Osoba ta będzie musiała zarejestrować się w odpowiednim, zarezerwowanym
obszarze na stronie internetowej i wprowadzić informacje dotyczące Jubileuszu
w swojej Diecezji. W ten sposób stanie się, bezpośrednim punktem kontaktowym
z Papieską Radą ds. Krzewienia   Nowej Ewangelizacji, tak by wszystkie przyszłe
pilne komunikaty lub dokumenty oraz przydatne materiały duszpasterskie, mogły
zostać szybko przekazane drogą mailową do sprawdzonego już kontaktu.
Dla uzyskania wsparcia technicznego w rejestracji lub w sprawie jakichkolwiek innych
pytań prosimy skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub o
napisanie bezpośrednio na adres mail ogólnej pomocy technicznej info@im.va.

Nota bene: obszar zarezerwowany dla Diecezji będzie aktywny od września, ale Diecezje są
zaproszone już od zaraz do zgłaszania osób odpowiedzialnych za komunikację z Papieską Radą
ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji, tak by mogły one otrzymywać drogą elektroniczną przyszłe
komunikaty.

Sieci społecznościowe
Ze strony www.im.va można również dotrzeć do innych stron Jubileuszu oraz do
sieci społecznościowych. Zaleca się więc, aby osoby odpowiedzialne za komunikację
skorzystały z odpowiednich połączeń (like, follow, add) między tymi stronami
a stronami diecezji także na portalach społecznościowych, ułatwiając wymianę
wiadomości oraz innych materiałów (zdjęć z celebracji, wiadomości, zaproszeń, itp.).
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Wyjaśnienie motta i logo
Logo oraz motto są syntezą Roku Jubileuszowego.
Miłosierni jak Ojciec (fragment Ewangelii wg św. Łukasza, 6,36) – te słowa to
propozycja życia miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić
i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk
6,37-38).
Logo jest dziełem Ojca Marko I. Rupnika S.J. i prezentuje się jako mała suma
teologiczna tematu miłosierdzia. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego
wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość
Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem.
Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka aż do głębi
ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie.
Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz,
w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze
wzrokiem człowieka.
Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując
w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje
własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cala scena umiejscowiona
jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna
dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch
natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze
stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który
wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego
koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.
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Prawa licencyjne oraz używanie logo
Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji zastrzega sobie, w imieniu Stolicy
Apostolskiej, wszystkie prawa licencyjne za używanie logo Jubileuszu w celach
komercyjnych, a jednocześnie udziela zezwolenia wszystkim organizacjom Kościoła
katolickiego i duszpasterzom na bezpłatne korzystanie w celach pastoralnych,
zgodnych z wymienionymi poniżej:
•

realizacja materiałów drukowanych lub multimedialnych dla reklamy i
rozpowszechniania, nawet w internecie, inicjatyw promowanych we własnej
Diecezji, parafii, wspólnocie lub instytucie religijnym, a dotyczących obchodów
Jubileuszu Miłosierdzia;

•

realizacja materiałów drukowanych lub multimedialnych rozpowszechnionych
przy okazji spotkań, konferencji, zebrań i innych inicjatyw o charakterze
duszpasterskim, które koncentrują się na temacie Jubileuszu Miłosierdzia, bądź
są organizowane w tym nadzwyczajnym Roku Świętym lub też mają miejsce w
ramach przygotowań do Jubileuszu, w poprzedzających go miesiącach.

Przyznanie logo w przypadkach użycia opisanych powyżej jest ograniczone wyłącznie
dla organizatora oraz dla tych, którzy są bezpośrednio i wyraźnie delegowani do
wykonywania tych czynności, jest natomiast zabronione jakiekolwiek przekazywanie
logo osobom trzecim.
Każde inne użycie w celach handlowych lub zysku musi uzyskać wyraźną zgodę
niniejszej Papieskiej Rady. Należy zauważyć, że logo jest zarejestrowane na poziomie
międzynarodowym, w związku z tym, wszelkie nadużycia będą ścigane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Pliki graficzne. Logo może być używane zgodnie ze standardami graficznymi,
które będą dostarczone wraz z plikami graficznymi przez Sekretariat organizacyjny
Jubileuszu, z którym należy się skontaktować w tym celu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na info@im.va.
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Tłumaczenia i lokalizacje logo
Nie wolno tworzyć wariantów logo, nawet jeśli są pomyślane jako formy adaptacji
logo dla danego Kościoła partykularnego. Logo identyfikuje Jubileusz w całym
Kościele Katolickim, w jego niepowtarzalności i całości. Można jednak, tłumaczyć
motto, które towarzyszy logo: “Misericordes sicut Pater” (por. Łk 6,36) z oryginału
łacińskiego. Istnieją już oficjalne tłumaczenia motta w licznych językach, które
można skonsultować na stronie internetowej Jubileuszu (www.im.va).
Diecezje, które chcą mieć logo z tłumaczeniem hasła w innym języku, mogą
skontaktować się z Sekretariatem organizacyjnym poprzez mail na info@im.va,
przekazując dokładną pisownię motto w języku danego kraju. Sekretariat zapewni
integrację graficzną motta z logo i wyśle pliki graficzne, dodając każde nowe tłumaczenie
oficjalne do listy już dostępnych, która jest na stronie internetowej Jubileuszu.

Hymn i Modlitwa Papieża Franciszka
z okazji Jubileuszu
To samo dotyczy ewentualnych innych tłumaczeń zarówno oficjalnego hymnu
Jubileuszu, którego tekst w języku włoskim znajduje się na str. 14 niniejszej
broszury, jak też Modlitwy Papieża Franciszek z okazji Jubileuszu, której
tekst w języku łacińskim oraz polskim znajduje się na str. 17. Diecezja lub Konferencja
Episkopatu, która zechce zaproponować tłumaczenie na język, który nie jest jeszcze  
dostępny, może skontaktować się z Sekretariatem organizacyjnym Jubileuszu pocztą
elektroniczną na adres info@im.va. Prosi się najpierw o weryfikację wersji już
dostępnych, konsultując stronę internetową Jubileuszu (www.im.va).
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Hymn Jubileuszu

Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!

[cfr Lc 6, 36] [motto del Giubileo]

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius

[cfr Sal 135/6]

ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius
conduce il suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i suoi figli

[cfr Lc 15, ss]

in aeternum misericordia eius
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne

[cfr Gv 15,12]

in aeternum misericordia eius
da lui riceviamo, a lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete
in aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
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Hymn

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius
da lui confortati, offriamo conforto

[cfr Gv 15, 26-27]

in aeternum misericordia eius
l’amore spera e tutto sopporta

[cfr 1 Cor 13, 7]

in aeternum misericordia eius
4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno

[cfr Mt 24, 14]

in aeternum misericordia eius
gioia e perdono nel cuore dei piccoli
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra

[cfr Ap 21, 1]

in aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater

Nota bene: Partyturę hymnu można pobrać ze strony internetowej Jubileuszu
(www.im.va), z sekcji logo i hymn. Oficjalne tłumaczenia dostępnych tekstów można
znaleźć na tej samej stronie internetowej). Odnośnie dodatkowych tłumaczeń, prosimy o
zapoznanie się ze str. 13 niniejszej broszury.
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Modlitwa Papieża Franciszka do Jubileuszu
Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je
wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i
miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana
zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz
doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić
wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i
Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

Nota bene: Oficjalne tłumaczenia modlitwy Jubileuszu są dostępne na stronie
internetowej (www.im.va). Odnośnie dodatkowych tłumaczeń, prosimy o zapoznanie się
ze str. 13 niniejszej broszury.
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Misjonarze Miłosierdzia
Misjonarzami Miłosierdzia są kapłani dobrzy, cierpliwi, zdolni zrozumieć ludzkie
ograniczenia, gotowi do tego, by wyrażać natchnienia Dobrego Pasterza w swojej misji
głoszenia i spowiadania. Ich posługa rozwinie się głównie w czasie Wielkiego Postu,
ale ich posługa będzie mogła być też wykonywana przez cały czas Jubileuszu.
Zostaną oni wysłani przez Papieża Franciszka w Środę Popielcową, podczas
uroczystości w Bazylice Świętego Piotra.
Cechy charakterystyczne Misjonarzy Miłosierdzia opisane są w bulli Misericordiae
Vultus 18. Powinni oni:
a.

być żywym znakiem tego, że Ojciec przygarnia tych, którzy starają się o Jego
przebaczanie,
b. ułatwiać wszystkim spotkanie bogate w człowieczeństwo, źródło uwolnienia,
bogate w odpowiedzialność za przezwyciężenie trudności i powrót do nowego
życia, otrzymanego w chrzcie
c. iść za słowami Apostoła: «Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim
okazać swe miłosierdzie» (Rz 11, 32),
d. być przekonującymi kaznodziejami Miłosierdzia,
e. stać się zwiastunami radości i przebaczenia,
f. być spowiednikami przyjmującymi ludzi, pełnymi miłości, współczucia, uważni w
szczególności na trudne sytuacje życiowe pojedynczych osób.
Funkcje Misjonarzy.
Misjonarze będą zapraszani przez właściwych Biskupów diecezjalnych w
granicach swojego kraju, aby ożywiać misje ludowe bądź też inicjatywy
związane z Jubileuszem, a szczególnie te odnoszące się do Sakramentu
Pojednania. Ojciec Święty udzieli im bowiem władzy przebaczenia grzechów
zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.
Biskupi, poprzez stronę internetową Jubileuszu (zob. str. 9), będą mieli dostęp do listy
Misjonarzy, podzielonych według krajów oraz języków. Będą mogli skontaktować się z
nimi bezpośrednio, zapraszając ich na misje do własnej diecezji.
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Jak stać się Misjonarzami Miłosierdzia?
Wybór kandydatów na misjonarzy, którzy zostaną przedstawieni Ojcu Świętemu, a
następnie rozesłani w Środą Popielcową, jest zarezerwowany Papieskiej Radzie ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Kapłani, którzy chcą zaangażować się w tą specjalną
posługę, mogą przesłać zgłoszenia za pomocą formularza “Zostań Misjonarzem”.
Jest on dostępny na oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu (www.im.va).
Kapłani powinni wziąć pod uwagę to, że posługa ta zajmie im czas według zaproszeń
wystosowanych przez daną diecezję lub parafię. Wybór Misjonarzy odbędzie się,
co jest oczywiste, w ścisłej współpracy z właściwym Biskupem czy też Przełożonym
zakonnym, z tego też powodu każdy Misjonarz będzie musiał okazać list polecający
od swojego Ordynariusza bądź Przełożonego zakonnego z Prowincji, do której należy.
W liście tym powinna być potwierdzona zdolność Księdza do pełnienia posługi
Misjonarza, jak również udzielona dyspozycja do podjęcia tejże posługi, biorąc pod
uwagę zadania pastoralne do których dany Ksiądz jest przeznaczony na co dzień.
Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zadba o to, pomagając również
w sposób materialny, jeśli zaszłaby taka potrzeba, aby Misjonarze mogli przybyć w
Środę Popielcową 2016 roku do Rzymu, gdzie podczas Mszy Świętej Papież Franciszek
udzieli im specjalnego mandatu.
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Wolontariusze Jubileuszu
Wolontariuszami Jubileuszu mogą zostać młodzi ludzie, w wieku co najmniej 18 lat,
którzy pragną zaoferować na okres co najmniej tygodnia (lub czterech dni w przypadku
posług dla dużych wydarzeń) gotowość do pomocy pielgrzymom przybywającym
do Rzymu. Wolontariusze będą troszczyć się o przyjęcie pielgrzymów w wybranych
miejscach spotkań, udzielając potrzebnych informacji. Będą towarzyszyć pielgrzymom
wzdłuż tras specjalnie zarezerwowanych dla dostępu do Bazylik papieskich, w przejściu
przez Drzwi Święte oraz zadbają o atmosferę modlitewną. Wolontariusze Jubileuszu
powinni porozumiewać się w więcej niż jednym języku. Powinni też znać język włoski
przynajmniej na poziomie wystarczającym do zapewnienia właściwej koordynacji z
odpowiedzialnymi oraz   z innymi wolontariuszami, a także z odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo organami włoskimi.
Wolontariusze Jubileuszu będą musieli dotrzeć do Rzymu samodzielnie. Papieska
Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zapewni tylko zakwaterowanie, wyżywienie
i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w trakcie wykonywania posługi.
Uwaga: Chętni do zostania wolontariuszami, a pochodzący z krajów objętych
obowiązkiem wizowym do Włoch, powinni niezależnie zweryfikować jakie dodatkowe
wymagania są konieczne, aby dotrzeć do Rzymu i pozostać tam na czas służby. Papieska
Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji nie może wysyłać listów z zaproszeniami
dla wolontariuszy. Diecezje tych krajów, które chcą wysłać grupę młodych ludzi
jako wolontariuszy mogą wziąć pod uwagę informacje podane poniżej o wnioskach
wizowych dla pielgrzymów diecezjalnych (zob. str. 26).
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Być wolontariuszem Jubileuszu
Bycie Wolontariuszem podczas Jubileuszu wymaga szczególnego ducha służby oraz
osobistej kultury i wiarygodności. Aby stać się wolontariuszem Jubileuszu, trzeba
być przedstawionym przez proboszcza lub przez koordynatora ruchu kościelnego do
którego się należy. Seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki, którzy chcą oddać dla tej
posługi część ich wolnego czasu czy wakacji będą wyznaczeni przez ich rektora lub
odpowiedniego przełożonego instytutu.
Na stronie internetowej Jubileuszu (www.im.va) zostanie uruchomiona w
najbliższych miesiącach zakładka zarezerwowana dla wolontariuszy z wszystkimi
informacjami niezbędnymi do wykonywania tej posługi. Aby uzyskać dostęp należy
najpierw zarejestrować się w serwisie. Po rejestracji, która nada nazwę użytkownika
i hasło, należy wypełnić formularz celem zebrania odpowiednich danych osobowych.
Oprócz deklaracji swoich danych osobowych należy przekazać również skan
wybranych dokumentów, takich jak dowód tożsamości (lub paszportu i wizy, jeśli
dotyczy), fotografię formatu paszportowego oraz list prezentujący osobę (proboszcz,
koordynator, rektor, mistrz nowicjatu, etc.), dzięki któremu będzie można uzyskać
kontakt z osobą polecającą w celu weryfikacji.
Po zakończeniu wprowadzenia danych będzie można wysłać swoją kandydaturę,
która będzie rozpatrzona przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Informacje o kolejnych krokach zostaną podane bezpośrednio do zainteresowanych
po przyjęciu ich kandydatury.
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Miłosierni jak Ojciec –
wskazówki do przeżycia Jubileuszu
Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji przygotowała publikację serii
książek, które dotyczą tematu miłosierdzia. Adresowane są one do wszystkich
duszpasterzy zarówno dla pogłębienia osobistego, jak i dla przygotowania spotkań,
katechez oraz do animacji modlitwy wspólnotowej.
Seria zawiera osiem tomów:
•

Celebrować Miłosierdzie

•

Psalmy o Miłosierdziu

•

Przypowieści o Miłosierdziu

•

Święci i Miłosierdzie

•

Papieże i Miłosierdzie

•

Ojcowie Kościoła o Miłosierdziu

•

Uczynki Miłosierne

•

Spowiedź - Sakrament Miłosierdzia.

Wyłączność na publikację w języku polskim posiada:
WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Straszewskiego 2
31-101 Kraków
tel. 12 429 52 17
wydawnictwo@stanislawbm.pl
http://sklep.stanislawbm.pl/
BEZPŁATNA INFOLINIA:
800 103 000
800 102 101
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Wskazania Duszpasterskie

Wszystkie tomy są pomocne w przygotowaniu inicjatyw duszpasterskich w ciągu
całego Roku Świętego. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na tom Celebrować
Miłosierdzie, gdyż zawiera on szczegółowe wskazówki, w jaki sposób uczcić jubileusz
w Kościołach lokalnych, prezentując również obrzędy otwarcia i zamknięcia
Bramy Miłosierdzia. Ryty te zostały przygotowane przez Papieską Radę ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji i zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów.
Jeśli Konferencja Episkopatu zechciałaby podjąć się publikacji pomocy w innym
języku, proszona jest o skontaktowanie się z Papieską Radą w celu skoordynowania
tego działania na podstawie właściwego zarządzania prawami autorskimi i dystrybucją
przez wydawców.
Uwaga: W odniesieniu jedynie do rytu otwarcia i zamknięcia Bramy
Miłosierdzia, tłumaczenie w językach, w których nie jest ono jeszcze
dostępne oficjalnie, jest zawsze możliwe. W takich przypadkach, prosimy
poszczególne diecezje lub Konferencje Episkopatów o skontaktowanie się z Papieską
Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
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Pielgrzymka do Rzymu
Chociaż Jubileusz będzie obchodzony i przeżywany przede wszystkim na szczeblu lokalnym, w
każdym Kościele partykularnym na świecie, spodziewamy się jednak dużej liczby pielgrzymów,
którzy będą podróżować do Rzymu, aby pielgrzymować do grobu św. Piotra oraz przejść przez
Drzwi Święte w Bazylice, która reprezentuje serce Kościoła Katolickiego.
Aby godnie przyjąć każdego pielgrzyma, który pojawi się w Rzymie, został uruchomiony w
bardzo krótkim czasie sekretariat organizacyjny do opracowania programów i inicjatyw w
służbie pielgrzymów, którego praca będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach. Wszystkie
potrzebne informacje będą regularnie aktualizowane i przekazywane za pośrednictwem strony
internetowej Jubileuszu (www.im.va). Poniżej wskazujemy dotychczasowe główne kierunki
działań i programów już zdefiniowanych.
Szlaki pielgrzymkowe
Aby umożliwić pielgrzymom odpowiednią pielgrzymkę do Drzwi Świętych Bazyliki Świętego
Piotra, pokonując co przynajmniej część drogi na piechotę, przewidziana jest budowa chodnika
zarezerwowanego dla pielgrzymów. Trasa ta rozpocznie się od Zamku Świętego Anioła i
dojdzie do Drzwi Świętych, wzdłuż Via della Conciliazione, przechodząc przez plac Piusa XII
oraz plac Świętego Piotra.
Dostęp do tego szlaku będzie zarezerwowany wyłącznie dla zarejestrowanych pielgrzymów.
Wszyscy pielgrzymi, którzy zamierzają przejść przez Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra,
będą musieli uprzednio zarejestrować swoją pielgrzymkę przez wprowadzenie w odpowiedniej
sekcji strony internetowej Jubileuszu (“rejestracja pielgrzymów “ na www.im.va) danych
osobowych oraz kontaktowych, podając datę i godzinę pielgrzymki. W punktach dostępu
do szlaku zarezerwowanego będzie sprawdzana regularnie rejestracja pielgrzymów, którzy
przedstawią potwierdzenie rezerwacji wydane przez sam system.
Proponowana trasa dla pielgrzymów będzie zintegrowana z usługą oferowaną przez niektóre
kościoły w historycznym centrum Rzymu: San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella
(Chiesa Nuova) i San Giovanni Battista dei Fiorentini. W tych trzech kościołach będzie stała
obecność spowiedników w różnych językach, adoracja eucharystyczna, a w szczególnych
przypadkach także katechezy o miłosierdziu, w celu przygotowania pielgrzymów do przejścia
przez Drzwi Święte w duchu nawrócenia. Te trzy kościoły będą połączone ze szlakiem pieszym
w kierunku Bazyliki Świętego Piotra.

24

Jubileusz Miłosierdzia

Pielgrzymka do Rzymu
Z okazji Jubileuszu, zostanie otwartych kilka historycznych szlaków pielgrzymkowych zarówno
w Rzymie (“siedmiu kościołów” czy św. Filipa Nereusza), jak i do Rzymu (Via Francigena, la
Romea oraz inne historyczne trasy).
Przyjęcie Pielgrzymów
Punkt przyjęcia pielgrzymów nadzorowany przez Papieską Radę ds Krzewienia Nowej
Ewangelizacji będzie otwarty na Via della Conciliazione, 7 (na trasie dojścia do Bazyliki), przez
cały czas trwania Roku Świętego. Oprócz uzyskania informacji dla pielgrzymów, będzie to
jedyne miejsce, gdzie będzie można:
1.

przeprowadzić rejestrację, aby uzyskać dostęp do szlaku zastrzeżonego dla pielgrzymów do
Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra, jeśli nie zostało to wykonane z wyprzedzeniem, za
pośrednictwem strony internetowej Jubileuszu;

2.

uzyskać zaświadczenie uczestnictwa w pielgrzymce, potwierdzający przejście przez Drzwi
Święte Św. Piotra (niezależne od innych zaświadczeń dotyczących pieszych pielgrzymek po
szlakach historycznych);

3.

uzyskać certyfikat, że dotarło się do Rzymu z pieszą pielgrzymką wzdłuż jednego z wyżej
wymienionych szlaków historycznych.

W ogrodach Castel Sant’Angelo (skąd rozpoczyna się szlak zastrzeżony dla pielgrzymów)
zostanie utworzona recepcja z kilkoma podstawowymi usługami gastronomicznymi w celu
zapewnienia niewygórowanych sztucznie cen.
Inne punkty przyjęcia (Infopoint Opera Romana Pellegrinaggi) będą obsługiwane przez
Opera Romana Pellegrinaggi na lotnisku Fiumicino, a także na stacjach kolejowych Termini i
Tiburtina, jak również w pobliżu Placu Świętego Piotra.
Pielgrzymi niepełnosprawni i inne szczególne wymogi medyczne
Podczas gdy pielgrzymka do innych papieskich Bazylik Rzymu nie będzie wymagała rejestracji,
tym niemniej wszystkie cztery Bazyliki będą obsługiwane przez wolontariuszy Jubileuszu. Będą
również obecni wolontariusze do opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz przewidziane są
miejsca pierwszej pomocy medycznej.
Aby pomóc włoskiej Służbie Zdrowia, przydatne będzie podczas rejestracji pielgrzymki  
zgłoszenie również ewentualnych potrzeb medycznych.
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Wizy dla pielgrzymów
Pielgrzymi z Krajów, które nie wchodzą w zakres porozumienia z Schengen
oraz podlegający turystycznemu obowiązkowi wizowemu, na czas nie dłuższy
niż 90 dni, w celu dotarcia do Rzymu muszą uzyskać wizę od właściwej włoskiej
placówki dyplomatycznej w kraju pochodzenia. Procedury uzyskania wizy są dość
skomplikowane, długotrwałe i czasem kosztowne. Aby ułatwić przyjazd pielgrzymom
z okazji Jubileuszu, włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce ustanowić
łatwiejsze procedury dla grup biorących udział w pielgrzymkach diecezjalnych
organizowanych przez Diecezje.
Na stronie internetowej Jubileuszu (www.im.va) jest sekcja (Pielgrzymka>Wizy) z
bardziej szczegółowymi i aktualnymi informacjami w tej sprawie. Podajemy również
ogólną procedurę uzyskania wizy:
•

Powołanie osoby odpowiedzialnej za pielgrzymki Jubileuszowe, wyznaczonej
przez Biskupa diecezjalnego (który zakomunikuje o tym bezpośrednio Papieskiej
Rady ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji);

•

Osoba odpowiedzialna musi przygotować i przesłać listę wszystkich osób
uczestniczących w pielgrzymce właściwej Ambasadzie włoskiej danego kraju, jak
również Papieskiej Radzie ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji (w tym przypadku
za pośrednictwem Nuncjusza Apostolskiego);

•

Papieska Rada, po wykonaniu niezbędnych kontroli dotyczących pochodzenia
otrzymanych list, prześle je następnie do biura wizowego Ministerstwa włoskiego,
które dopełnią niezbędnych kontroli;

•

Wszystkim pielgrzymom na liście, nie mającym podstaw do wykluczenia, będą
przyznane specjalne wizy. Jest to odmiana normalnej wizy turystycznej, ważna
czasowo zgodnie z okresem trwania pielgrzymki;

•

Wszelkie informacje na temat pielgrzymki (daty wyjazdu i powrotu, ewentualne
przesiadki i/lub etapy podróży, wskazanie miejsc noclegowych z odpowiednimi
rezerwacjami biletów i zakwaterowaniem) muszą być złożone przez osobę
odpowiedzialną wraz z listą uczestników pielgrzymki ;
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Jubileusz Miłosierdzia

Wizy dla pielgrzymów

•

Po powrocie z pielgrzymki, osoba odpowiedzialna niezwłocznie poinformuje
Papieską Radę o ewentualnym braku powrotu do kraju pochodzenia każdego z
uczestników pielgrzymki. Papieska Rada z kolei zobowiązana jest poinformować
władze włoskie o wszystkich przypadkach tego rodzaju.

Biorąc pod uwagę delikatność tej kwestii – a szczególnie odnośnie spraw bezpieczeństwa
oraz tych dotyczących imigracji – podkreśla się w szczególności, iż:
•

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy ubiegający się o wizę pielgrzymi
będą musieli uwidocznić i zarejestrować dane biometrycznych (odciski palców).
Będzie to zadanie przedstawiciela lokalnego, aby uzgodnić to z właściwym włoskim
przedstawicielstwem dyplomatycznym w celu ułatwienia tej operacji;

•

Wśród wymogów przyznania wizy jest obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla
każdego uczestnika, w celu pokrycia wszelkich kosztów hospitalizacji i repatriacji
w czasie pielgrzymki, w przypadku zdarzenia losowego. Jest również zadaniem
osoby odpowiedzialnej sprawdzenie, czy ubezpieczenie (zgodnie z wymogami
przepisów Schengen) jest zawarte w “pakiecie podróży” pielgrzymki;

•

Nie może być przyznana wiza dla małoletnich bez opieki, tj, dla osób poniżej 18
roku życia które nie mają wyraźnie wskazanej osoby dorosłej, upoważnionej i
odpowiedzialnej za dziecko w ciągu całej pielgrzymki;

•

Przedstawiając listę ubiegających się o wizę pielgrzymów, osoba odpowiedzialna
zaświadcza o prawdziwości przekazanych informacji wobec władz włoskich
(Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) jak
też wobec niniejszej Papieskiej Rady i Stolicy Apostolskiej. W związku z tym
podkreśla się konieczność kontroli list, aby zawierały one wyłącznie te osoby,
które zamierzają pielgrzymować do Rzymu i wrócić regularnie do swojego kraju.
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Rok Święty Nadzwyczajny 8.XII.2015 – 20.XI.2016

Kalendarz Wielkich Wydarzeń Jubileuszu
Grudzień 2015
Wtorek 8 grudnia 2015
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Msza Święta z okazji otwarcia Dzwi Świętych
Bazyliki Św. Piotra.
Plac Św. Piotra
Niedziela 13 grudnia 2015
III Niedziela Adwentu
Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice
św. Jana na Lateranie, w Bazylice
św. Pawła za Murami oraz w Katedrach na świecie.

Styczeń 2016
Piątek 1 stycznia 2016
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Światowy Dzień Pokoju.
Otwarcie Drzwi Świętych w
Bazylice Matki Bożej Większej.
Wtorek 19 stycznia
Czwartek 21 stycznia 2016
Jubileusz Osób organizujących
i prowadzących Pielgrzymki.

Luty 2016
Środa 10 lutego 2016
Środa Popielcowa
Rozesłanie Misjonarzy Miłosierdzia,
Bazylika św. Piotra.
Poniedziałek 22 lutego 2016
Katedra św. Piotra
Jubileusz Kurii Rzymskiej, Gubernatoratu
oraz Instytucji zależnych od Stolicy
Apostolskiej.
Znak “Jubileuszowy” Ojca Świętego:
świadectwo dzieł miłosierdzia.
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Marzec 2016
Piątek 4 – Sobota 5 marca 2016
“24 godziny dla Pana”
Celebracja pokutna w Bazylice
św. Piotra w piątek 4 marca.

Kwiecień 2016
Piątek 1 - Niedziela 3 kwietnia 2016
Niedziela Bożego Miłosierdzia
Jubileusz tych, którzy przyłączają
się do duchowości Bożego miłosierdzia.
Sobota 23 - Poniedziałek 25
kwietnia 2016
V Niedziela Wielkanocna
Jubileusz chłopców i dziewcząt (13 – 16 lat)
Wyznawać wiarę i budować kulturę
miłosierdzia.
Znak “Jubileuszowy” Ojca Świętego:
świadectwo dzieł miłosierdzia.

Maj 2016
Czwartek 5 Maj 2016
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
“Wysuszyć łzy”
Czuwanie dla potrzebujących pocieszenia.
Piątek 27 – Niedziela 29 maja 2016
Boże Ciało we Włoszech

Jubileusz Diakonów.

Jubileusz Miłosierdzia

Kalendarz Wielkich Wydarzeń z Papieżem

Czerwiec 2016

Październik 2016

Środa 1 - Piątek 3 czerwca 2016
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Jubileusz Kapłanów.
Rocznica 160 lat od wprowadzenia tejże
uroczystości liturgicznej przez Piusa IX w 1856.

Piątek 7 – Niedziela 9 października 2016
Piątek, święto Matki Różańcowej
Jubileusz maryjny.

Piątek 10 - Niedziela 12 czerwca 2016
XI Niedziela Zwykła
Jubileusz Osób Chorych oraz
Niepełnosprawnych.

Niedziela 6 listopad 2016
XXXII Niedziela Zwykła
Jubileusz więźniów, Bazylika św. Piotra.

Znak “Jubileuszowy” Ojca Świętego:
świadectwo dzieł miłosierdzia.

Lipiec 2016
Wtorek 26 – Niedziela 31 lipca 2016
Jubileusz Młodzieży.
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Wrzesień 2016

Listopad 2016

Niedziela 13 listopad 2016
XXXIII Niedziela Zwykła
Zamkniecie Drzwi Świętych
w Bazylikach Rzymu oraz w Diecezjach.
Niedziela 20 listopad 2016
Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata
Zamkniecie Drzwi Świętych w Bazylice
św. Piotra oraz zakończenie
Jubileuszu Miłosierdzia.

Piątek 2 - Niedziela 4 września 2016
XXIII Niedziela Zwykła
Wspomnienie Błogosławionej
Matki Teresy z Kalkuty - 5 września
Jubileusz pracowników
oraz wolontariuszy miłosierdzia.
Piątek 23 - Niedziela 25 września 2016
XXVI Niedziela Zwykła
Jubileusz katechetów.
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Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Via della Conciliazione, 5 – 00120 Città del Vaticano
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