Jubileusz Miłosierdzia – niektóre detale
Mamy już za sobą kilka miesięcy Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, Roku Miłosierdzia.
Każdy tydzień, a nawet dzień bogaty jest w różne wydarzenia w poszczególnych miejscach na Ziemi.
Wszystko dzieje się według zapowiedzianego planu w bulli papieża Franciszka: ”Misericordiae
Vultus”, z 11 kwietnia 2015 roku., chociaż nie koniecznie. Rok Miłosierdzia został ogłoszony z
natchnienia Ducha Świętego, a Duch Święty tchnie kiedy i jak chce. Zgodnie z wytycznymi,
zawartymi w bulli „Misericordiae Vultus” w poszczególnych diecezjach, na całym świecie wyznaczono
kościoły jubileuszowe, ale ich liczba nie jest do końca zamknięta, biskupi bowiem ciągle ustanawiają
nowe kościoły jako świątynie jubileuszowe.
Jubileusz Miłosierdzia został ogłoszony, by wierni mogli obficiej czerpać ze „Źródeł
Miłosierdzia” i zyskiwać odpusty. Do zwyczajnych warunków, uzyskania odpustu jubileuszowego
dołączony jest dodatkowy warunek – przejście przez tzw.” Drzwi Święte”. ”Drzwi Święte” usytuowane
są w bazylice Świętego Piotra, w Rzymie po prawej stronie głównego wejścia do bazyliki. Drzwi te są
czynne tylko w latach jubileuszowych. Po zakończeniu roku jubileuszowego są zamurowywane
specjalnie wypalaną cegłą. Przed rozpoczęciem nowego jubileuszu rozbiera się mur, powstały w tych
drzwiach, a cegłę zachowuje jako cenną pamiątkę. Może ona w przyszłości służyć jako ”kamień
węgielny” nowego kościoła, czy innej budowli sakralnej. Jedną z takich cegieł przywiózł
z Rzymu ks. Steven Bartczyszyn (mam nadzieję, że ją nam pokaże).
Żeby pielgrzymi nie musieli podróżować do Rzymu, papież
polecił, by biskupi, w
poszczególnych diecezjach ustanowili kościoły jubileuszowe, w których też są „Święte Drzwi”. Idea
„Drzwi Świętych” nawiązuje do słów Chrystusa, zawartych w Ewangelii Świętego Jana. „Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec” (J.10,7). „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie
przeze Mnie, będzie zbawiony” (J.10,9). Dla uzyskania odpustu jubileuszowego trzeba przejść przez
„Drzwi Święte” do wewnątrz , w bazylice Świętego Piotra, albo w innym, jubileuszowym kościele.
W bulli „Misericordiae Vultus” papież Franciszek zapowiadał ustanowienie i rozesłanie na cały
świat Misjonarzy Miłosierdzia. Liczba ich jest ograniczona, wynosi w całym Kościele około 1000
księży. Otrzymali oni od papieża mandat głoszenia Ewangelii Miłosierdzia i udzielania rozgrzeszenia
z wszystkich grzechów, nawet zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Istnieją bowiem grzechy, z których
zwykły ksiądz nie może rozgrzeszyć. Są to wyjątkowe grzechy ciężkie: np. znieważenie
Najświętszego Sakramentu, zamach na papieża, zdrada tajemnicy Spowiedzi świętej. Posłanie
Misjonarzy Miłosierdzia jest wielkim ułatwieniem dla tych, którzy popełnili takie grzechy i dla osób
przeżywających różne trudności duchowe. Z naszej Archidiecezji mandat Misjonarza Miłosierdzia, ze
znanych mi kapłanów otrzymali :ks. Steven Bartczyszyn CR z bazyliki świętego Jacka i ojciec Jerzy
Karpiński S.J. z Jezuickiego Ośrodka Milenijnego. Każdy Misjonarz Miłosierdzia uzyskał specjalny
dokument w języku łacińskim, potwierdzający otrzymany mandat. Dokument ks. Stevena posiada
numer 210.
Ufam, że powyższe wyjaśnienia pomogą nam głębiej i owocniej przeżywać Rok Miłosierdzia i
świadomie korzystać z niewyczerpanych bogactw Bożego Miłosierdzia.
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