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Przydatne informacje przebiegu Jubileuszu
06-10-2015 PCPNE

Jubileusz Mi#osierdzia zosta# og#oszony przez papie#a Franciszka po to, aby zosta# on
 intensywnie prze#yty w ka#dym Ko#ciele partykularnym, aby w ten sposób pozwoli# ka#demu
do#wiadczy# mi#osierdzia Boga Ojca poprzez czynn# misj# Ko#cio#a. Najbardziej widocznym
znakiem tej pos#ugi duszpasterskiej b#dzie mo#liwo## otwarcia Drzwi Mi#osierdzia w ka#dej
diecezji. Drzwi te, podobnie do Drzwi #wi#tych Bazylik papieskich w Rzymie, pozwol# dope#ni#
pielgrzymki jubileuszowej równie# i temu, kto nie mo#e dotrze# do Rzymu.

Dzwi Mi#osierdzia

Do ordynariusza diecezji b#dzie nale#a#o ustalenie, w jakim ko#ciele otworzy# Drzwi Mi#osierdzia,
które b#d# musia#y by# otwarte w ka#dej diecezji i eparchii #wiata (por. MV 3).

Dodatkowo do Drzwi Mi#osierdzia wybranych dla diecezji, ordynariuszowie diecezjalni b#d# mogli
ustali# otwarcie innych Drzwi Mi#osierdzia równie# w sanktuariach o szczególnym znaczeniu,
zw#aszcza tam, gdzie oka#e si# ono szcz##liw# okoliczno#ci#, dzi#ki czemu wielu wiernych, którzy
je nawiedzaj# mog# zawsze dozna# mi#osiernego obj#cia ramionami Ojca w spowiedzi (por. MV 3).

By#oby dobrze, gdyby ta niezwyk#a mo#liwo## jubileuszowego odpustu zosta#a doceniona poprzez
wiernych, w#a#nie jako okazja niezwyk#a, a zatem prze#yta jako moment szczególnie mocny na
drodze nawrócenia. Dokona si# to równie# za po#rednictwem w#a#ciwego dowarto#ciowania tego
szczególnego znaku, którym s# Drzwi Mi#osierdzia.

Otwarcie Drzwi Mi#osierdzia
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Po uroczystym rozpocz#ciu Roku #wi#tego - naznaczonej otwarciem Drzwi #wi#tych Bazyliki
#wi#tego Piotra w Watykanie w dniu 8 grudnia - wszystkie Ko#cio#y partykularne otworz# swoje
Drzwi Mi#osierdzia w komunii z Ko#cio#em Rzymu, podczas celebracji eucharystycznej w trzeci#
niedziel# Adwentu (niedziela Gaudete). Papie#, w#a#nie w t# niedziel# otworzy Drzwi #wi#te katedry
w Rzymie, w Bazylice #wi#tego Jana na Lateranie. Ka#dy Ko#ció# partykularny otworzy pozosta#e
Drzwi Mi#osierdzia, czyli te ewentualnie wyodr#bnione w sanktuariach, zawsze podczas Eucharystii
w trzeci# niedziel# Adwentu, której b#dzie przewodniczy# delegat biskupa.

Specjalna ceremonia otwarcia zosta#a przygotowana przez Papiesk# Rad# za zgod# Kongregacji
Kultu Bo#ego i Dyscypliny Sakramentów. Jest on publikowany w tomie "Celebrowa# Mi#osierdzie",
pierwszym z serii pomocy duszpasterskich na Jubileusz Mi#osierdzia. Ksi##ka w pe#ni opisuje
wszystko, co jest w#a#ciwe dla obrz#du celebracji otwarcia Drzwi Mi#osierdzia, je#li co# nie zosta#o
wyra#nie wskazane, obowi#zuj# wszystkie regu#y zwyczajne, jak to zosta#o potwierdzone przez
Kongregacj# Kultu Bo#ego i Dyscypliny Sakramentów. Tak wi#c, na przyk#ad, kolor liturgiczny
b#dzie fioletowy lub ró#owy, jak to jest przewidziane na niedziel# Gaudete, i nie b#dzie #piewana
Chwa#a na wysoko#ci Bogu, jak to jest z regu#y w Adwencie).

Seria tomów, w tym jeden zawieraj#cy obrz#d, jest publikowany w siedmiu j#zykach (w#oski,
angielski, hiszpa#ski, portugalski, francuski, niemiecki i polski). Wi#cej informacji dost#pnych jest na
oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu (www.im.va).

Ko#cio#y jubileuszowe

Ka#da z czterech bazylik papieskich w Rzymie (#w. Piotra na Watykanie, #wi#tego Jana
na Lateranie, Matki Bo#ej Wi#kszej i #w. Paw#a za Murami) ma Drzwi #wi#te. S# to
ko#cio#y jubileuszowe, gdzie mo#na pielgrzymowa# w celu uzyskania odpustu, po spe#nieniu
przewidzianych warunków. Ko#cio#ami Jubileuszowymi s# tradycyjnie równie# Bazyliki Ziemi
#wi#tej. W pozosta#ej cz##ci #wiata, s# uwa#ane za ko#cio#y jubileuszowe ko#ció# i ewentualne
sanktuaria, w których ka#dy ordynariusz lokalny ustali# otwarcie drzwi Mi#osierdzia.

W przypadku Rzymu, do czterech bazylik papieskich dodane s# trzy ko#cio#y, które wraz z
nimi, tworz# tradycyjn# tras#  "siedmiu ko#cio#ów", a mianowicie  #wi#tego Wawrzy#ca za
Murami, #wi#tego Krzy#a  Jerozolimskiego i #wi#tego Sebastiana za Murami. Znaczenie
pielgrzymowania z okazji Jubileuszu sugeruje odkrycie i praktykowanie tego pokutnego szlaku,
pozostawionego dla Rzymian przez Filipa Neri w ‘500. Dlatego te# pielgrzymowanie do ka#dego z
tych ko#cio#ów b#dzie okazj# do prze#ycia jubileuszowego odpustu.

Diecezja Rzymu go#ci tak#e wiele innych ko#cio#ów i wa#nych sanktuariów, miejsc pielgrzymek
wielu wiernych, którzy mog# znale## tam kap#anów zawsze gotowych, aby ich przyj## w
mi#osierdziu Ojca. Podczas Roku #wi#tego b#d# ko#cio#ami jubileuszowymi, by uda# si# z
pielgrzymk# dla uzyskania odpustu, Sanktuarium Bo#ej Mi#o#ci i ko#ció# #wi#tego Ducha in
 Sassia, znany równie# jako "Sanktuarium Bo#ego Mi#osierdzia".

Wreszcie, ko#cio#y, które ju# na sta#e korzystaj# z przywileju odpustu dla wiernych, którzy pobo#nie
spe#niaj# warunki okre#lone, nadal b#d# miejscami, w których b#dzie mo#na uzyska# odpust
równie# podczas Jubileuszu Mi#osierdzia, wed#ug tego, co jest ju# okre#lone dla ka#dego z tych
miejsc.

Przej#cie przez Drzwi
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Po przej#ciu przez Drzwi #wi#te lub Drzwi Mi#osierdzia, lub kiedy nast#pi#a jedna z wielu innych
okoliczno#ci, którym papie# Franciszek przyzna# mo#liwo## uzyskania odpustu (na przyk#ad dla
chorych, uwi#zionych i dla ka#dego, kto osobi#cie wype#nia dzie#o mi#osierdzia), oprócz zwyk#ych
warunków, które wymagaj# serca dyspozycyjnego, aby #aska mog#a przynie##  spodziewane
owoce, wierni b#d# musieli zatrzyma# si# na modlitwie, aby dope#ni# ostatnich aktów wymaganych:
wyznania wiary i modlitwy za papie#a w jego intencjach. To ostatnie b#dzie mog#o zawiera# co
najmniej jedno Ojcze nasz - modlitwa, której sam Jezus pouczy# nas, aby zwraca# si# do Ojca
jak dzieci - a mo#e nawet bardziej. W szczególno#ci, ze wzgl#du na ducha w#a#ciwego temu
Rokowi #wi#temu, sugeruje si#, aby odmówi# pi#kn# modlitw# papie#a Franciszka na Jubileusz,
a na zako#czenie czasu modlitwy  inwokacj# do Pana Jezusa Mi#osiernego (na przyk#ad: "Jezu
Mi#osierny, ufam Tobie ").


