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Czcigodny Brat

Abp Rino Fisichella

Przewodnicz#cy Papieskiej Rady

ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Zbli#aj#cy si# Nadzwyczajny Jubileusz Mi#osierdzia pozwala mi zwróci# uwag# na kilka kwestii,
które chc# poruszy#, by obchody Roku #wi#tego mog#y by# dla wszystkich wierz#cych prawdziwym
momentem spotkania z mi#osierdziem Boga. Pragn# bowiem, aby Jubileusz by# #ywym
do#wiadczeniem blisko#ci Ojca, niejako dotkni#ciem r#k# Jego czu#o#ci, aby wiara ka#dego
wierz#cego umocni#a si#, a tym samym jego #wiadectwo stawa#o si# coraz bardziej skuteczne.

My#l# przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako
pielgrzymi w Rzymie b#d# prze#ywali #ask# Jubileuszu. Pragn#, by jubileuszowy odpust by# dla
ka#dego autentycznym do#wiadczeniem mi#osierdzia Bo#ego, które wychodzi wszystkim naprzeciw
z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, ca#kowicie zapominaj#c pope#niony grzech. Aby
prze#y# i uzyska# odpust, wierni maj# odby# krótk# pielgrzymk# do Drzwi #wi#tych, otwartych w
ka#dej Katedrze i w ko#cio#ach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a tak#e w czterech
Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak g##bokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia.
Jednocze#nie rozporz#dzam, by w sanktuariach, gdzie zosta#y otwarte Drzwi Mi#osierdzia, i w
ko#cio#ach, które tradycyjnie s# uznawane za Jubileuszowe, by#a mo#liwo## uzyskania odpustu.
Wa#ne jest, aby ten moment by# po##czony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i
uczestnictwem w Mszy #w. oraz refleksj# nad mi#osierdziem. Konieczne b#dzie, by tym celebracjom
towarzyszy#o wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które nosz# w sercu dla dobra
Ko#cio#a i ca#ego #wiata.
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My#l# te# o osobach, które z ró#nych powodów nie b#d# mog#y uda# si# do #wi#tych Drzwi, przede
wszystkim o ludziach chorych, starszych i samotnych, którzy cz#sto nie s# w stanie wyj## z domu. Dla
nich b#dzie wielk# pomoc#  prze#ywanie choroby i cierpienia jako do#wiadczenia blisko#ci z Panem,
który w tajemnicy swojej m#ki, #mierci i zmartwychwstania wskazuje g#ówn# drog# pozwalaj#c#
nada# sens bólowi i samotno#ci. Prze#ywanie z wiar# i radosn# nadziej# tego momentu próby,
poprzez przyj#cie  komunii #w. lub uczestniczenie w Mszy #w. i w modlitwie wspólnotowej, równie#
za po#rednictwem ró#nych #rodków przekazu, b#dzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego
odpustu. My#l# te# o wi##niach, którzy do#wiadczaj# ograniczenia wolno#ci. Jubileusz zawsze
stanowi# okazj# do wielkiej amnestii, obejmuj#cej bardzo wiele osób, które cho# zas#uguj# na
kar#, u#wiadomi#y sobie jednak, #e to, co uczyni#y, by#o niesprawiedliwe,  i szczerze pragn# na
nowo w##czy# si# w #ycie spo#ecze#stwa, wnosz#c w nie swój uczciwy wk#ad. Niech do nich
wszystkich dotrze w konkretny sposób mi#osierdzie Ojca, który chce by# blisko ludzi najbardziej
potrzebuj#cych Jego przebaczenia. W kaplicach wi#ziennych b#d# oni mogli uzyska# odpust, a
  kiedy b#d# przechodzili przez drzwi swojej celi, kieruj#c my#li i modlitw# do Ojca, niech za ka#dym
razem ten gest oznacza dla nich przej#cie przez Drzwi #wi#te, poniewa# mi#osierdzie Bo#e, które
potrafi przemieni# serca, jest równie# w stanie przeobrazi# kraty w do#wiadczenie wolno#ci.

Prosi#em, by Ko#ció# odkry# w tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach
mi#osierdzia co do cia#a i duszy. Do#wiadczenie mi#osierdzia staje si# bowiem widzialne w
#wiadectwie konkretnych znaków, jak uczy# nas sam Jezus. Za ka#dym razem, kiedy wierny sam
wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewno#ci# otrzyma jubileuszowy odpust. Wi##e si# z tym
zaanga#owanie w #ycie mi#osierdziem, aby otrzyma# #ask# pe#nego i g##bokiego  przebaczenia
moc# mi#o#ci Ojca, który nikogo  nie wyklucza. B#dzie to wi#c pe#ny odpust jubileuszowy, owoc
samego wydarzenia, które jest celebrowane i prze#ywane z wiar#, nadziej# i mi#o#ci#.

Jubileuszowy odpust mo#na b#dzie uzyska# równie# dla zmar#ych. Jeste#my z nimi zwi#zani
#wiadectwem wiary i mi#o#ci, które nam zostawili. Tak jak pami#tamy o nich podczas Mszy #w.,
tak te# mo#emy, w wielkiej tajemnicy #wi#tych obcowania, modli# si# za nich, aby mi#osierne
oblicze Ojca uwolni#o ich od wszelkich pozosta#o#ci winy i by móg# On przygarn## ich do siebie
w niesko#czonej szcz##liwo#ci.

Jednym z powa#nych problemów naszych czasów jest z pewno#ci# zmodyfikowany stosunek
do #ycia. Bardzo rozpowszechniona mentalno## doprowadzi#a do utraty nale#ytej wra#liwo#ci
indywidualnej i spo#ecznej na kwesti# przyjmowania nowego #ycia. Dramat aborcji prze#ywany jest
przez niektóre osoby ze #wiadomo#ci# powierzchown#, jakby niemal nie zdawa#y sobie sprawy z
tego, jak wielkim z#em jest ten akt. Wiele innych natomiast, cho# prze#ywa ten moment jako pora#k#,
uwa#a, #e nie maj# innej drogi. My#l# w szczególno#ci o wszystkich kobietach, które podda#y
si# aborcji. Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadzi#y je do podj#cia tej decyzji. Wiem,
#e jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotka#em wiele kobiet, które nosi#y w sercu blizny
pozostawione przez ten ci##ki i bolesny wybór. To, co si# wydarzy#o, jest g##boko nies#uszne;
jednak#e tylko wtedy, gdy zrozumie si# to w prawdzie, mo#na nie straci# nadziei. Przebaczenia
Bo#ego nie mo#na odmówi# nikomu, kto #a#uje, zw#aszcza je#li ze szczerym sercem przyst#puje
do Sakramentu Spowiedzi, by pojedna# si# z Ojcem. Równie# z tego powodu postanowi#em, mimo
wszelkich  przeciwnych rozporz#dze#, upowa#ni# wszystkich kap#anów w Roku Jubileuszowym do
rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokona#y, #a#uj# tego z ca#ego serca i prosz# o
przebaczenie. Niech kap#ani przygotuj# si# do tego wielkiego zadania, by potrafili ##czy# s#owa
szczerego przyj#cia z refleksj#, która pomo#e zrozumie# pope#niony grzech oraz wska#e drog#
autentycznego nawrócenia, by poj## prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko
odnawia swoj# obecno#ci#.

Ostatnia uwaga dotyczy tych wiernych, którzy z ró#nych powodów uwa#aj# za stosowne chodzenie
do ko#cio#ów, w których pos#uguj# kap#ani z Bractwa #w. Piusa X. Ten Jubileuszowy Rok
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Mi#osierdzia nie wyklucza nikogo. Niektórzy wspó#bracia biskupi z ró#nych stron opowiadali mi
o ich dobrej wierze i praktykowaniu sakramentów, z czym ##czy si# jednak dyskomfort #ycia w
  trudnej z duszpasterskiego punktu widzenia sytuacji. Ufam, #e w bliskiej przysz#o#ci b#dzie
mo#na znale## rozwi#zania pozwalaj#ce przywróci# pe#n# jedno## z kap#anami i prze#o#onymi
Bractwa. Tymczasem, powodowany potrzeb# zabiegania o dobro tych wiernych, rozporz#dzam i
postanawiam, #e osoby, które w Roku #wi#tym Mi#osierdzia przyst#pi# do Sakramentu Pojednania
u kap#anów z Bractwa #w. Piusa X, otrzymaj# wa#ne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

Ufaj#c we wstawiennictwo Matki Mi#osierdzia, zawierzam Jej opiece przygotowania do tego
Nadzwyczajnego Jubileuszu.

Watykan, 1 wrze#nia 2015 r.

Franciscus


