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Nadzwyczajny Jubileusz Mi#osierdzia
Watykan i Stolica Apostolska \ Wydarzenia watyka#skie

Papie# Franciszek og#osi# w Bazylice #w. Piotra Nadzwyczajny Rok #wi#ty. Jubileusz Mi#osierdzia
rozpocznie si# otwarciem Drzwi #wi#tych w Bazylice #w. Piotra, w uroczysto## Niepokalanego
Pocz#cia 8 grudnia 2015 roku i zako#czy si# 20 listopada 2016 roku wraz z uroczysto#ci#
Jezusa Chrystusa Króla Wszech#wiata. Na pocz#tku tego roku Ojciec #wi#ty powiedzia#: „To jest
czas mi#osierdzia. Wa#nym jest, aby wierni #wieccy #yli nim i zanie#li je do ró#nych #rodowisk
spo#ecznych. Naprzód!”.

Papie# Franciszek og#osi# Jubileusz w drug# rocznic# wyboru, podczas homilii wyg#oszonej
z okazji nabo#e#stwa pokutnego otwieraj#cego inicjatyw# „24 godziny dla Pana”. Inicjatywa
ta, przeprowadzana przez Papiesk# Rad# ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, zach#ca do
otwarcia ko#cio#ów na ca#ym #wiecie i celebrowania Sakramentu Pojednania. W tym roku, w
ramach niniejszej inicjatywy, rozwa#ane s# s#owa z Listu #w. Paw#a do Efezjan: „Bóg bogaty w
mi#osierdzie” (Ef 2,4).

Otwarcie Jubileuszu Mi#osierdzia przypada na dzie#, w którym wspominamy 50. rocznic#
zako#czenia Soboru Watyka#skiego II w 1965 roku, nadaj#c w ten sposób szczególny wymiar, który
zach#ca nas do kontynuacji dzie#a zapocz#tkowanego na tym#e Soborze.

Podczas Jubileuszu czytania liturgiczne w niedziele czasu zwyk#ego b#d# wzi#te z Ewangelii
#w. #ukasza, nazywanego te# „Ewangelist# mi#osierdzia”. Dante Alighieri nazywa go „scriba
mansuetudinis Christi”, czyli „pisarzem opisuj#cym #agodno## Chrystusa”. S# powszechnie znane
przypowie#ci o mi#osierdziu obecne w Ewangelii #w. #ukasza: o zagubionej owcy, o zagubionej
drachmie czy o mi#osiernym ojcu.
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Oficjalne i uroczyste og#oszenie Roku #wi#tego odb#dzie si# podczas tegorocznej Niedzieli
Mi#osierdzia, uroczysto#ci wprowadzonej przez #w. Jana Paw#a II, która jest celebrowana w
niedziel# przypadaj#c# po #wi#tach Wielkanocnych. Papie#, stoj#c przed Drzwiami #wi#tymi, og#osi
w tym dniu oficjalnie Bull# na Rok #wi#ty.

U #ydów ju# od czasów staro#ytnych jubileusz by# rokiem, który obchodzono co 50 lat. W tym czasie
nale#a#o wprowadzi# z powrotem równo## dla wszystkich synów Izraela, ofiaruj#c nowe mo#liwo#ci
rodzinom, które straci#y swój dobytek, a czasem nawet wolno## osobist#. Bogaczom natomiast rok
jubileuszowy przypomina#, i# nadszed# czas, w którym niewolnicy z Izraela, którzy znów stali si# im
równi, mog# odwo#a# si# do swoich praw. „Sprawiedliwo##, wedle Prawa Izraela, to nade wszystko
ochrona s#abych” (#w. Jan Pawe# II, Tertio millennio adveniente 13).

Ko#ció# Katolicki rozpocz## tradycj# Roku #wi#tego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w 1300
roku. Papie# ten zaproponowa# celebracj# Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 roku, aby
umo#liwi# ka#demu pokoleniu prze#ycie Jubileuszu, czas ten zosta# skrócony do 25 lat. Jubileusz
nadzwyczajny zostaje natomiast og#oszony ze szczególnej i wa#nej okazji.

Do dnia dzisiejszego w Ko#ciele zosta#o og#oszonych 26 zwyczajnych Lat Jubileuszowych.
Ostatnim by# Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata #wi#te to: rok 1933,
og#oszony przez Piusa XI z okazji 1900-nej rocznicy Odkupienia, i rok 1983, og#oszony przez #w.
Jana Paw#a II w 1950 lat od Odkupienia.

Ko#ció# katolicki nada# hebrajskiemu jubileuszowi charakter bardziej duchowy. Jubileusz polega
na przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartemu dla wszystkich, na mo#liwo#ci odnowienia
relacji z Bogiem i z bli#nim. W ten sposób Rok #wi#ty staje si# mo#liwo#ci# pog##bienia wiary oraz
zaanga#owania si# na nowo w #ycie poprzez osobiste #wiadectwo chrze#cija#skie.

Poprzez og#oszenie Jubileuszu Mi#osierdzia Papie# Franciszek k#adzie w centrum uwagi Boga
mi#osiernego, który wzywa wszystkich, by wrócili do Niego. Spotkanie z Nim o#ywia cnot#
mi#osierdzia.

Ryt inicjuj#cy Jubileusz to otwarcie Drzwi #wi#tych. Mowa o tych drzwiach, które s# otwierane tylko na
czas Roku #wi#tego, a które normalnie s# zamurowane. Drzwi #wi#te s# w 4 rzymskich Bazylikach:
#w. Piotra, #w. Jana na Lateranie, #w. Paw#a za Murami i Matki Bo#ej Wi#kszej. Ryt otwieraj#cy
ilustruje w sposób symboliczny ide# otwarcia dla wszystkich wierz#cych tego szczególnego przej#cia
w stron# zbawienia.

Drzwi #wi#te w innych Bazylikach zostan# otwarte po uroczysto#ci rozpocz#cia Roku
Jubileuszowego w Bazylice #w. Piotra.

Mi#osierdzie jest tematem bardzo bliskim Ojcu #wi#temu, który ju# jako biskup wybra# sobie za motto
s#owa: „miserando atque eligendo”. To fragment z Homilii #w. Bedy Czcigodnego, który komentuje
Ewangeli# o powo#aniu #w. Mateusza, pisz#c: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque
eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Ujrza# Jezus celnika, a poniewa# popatrzy# na niego z uczuciem
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mi#o#ci oraz wybrania, powiedzia# mu: Chod# za mn#). Ta homilia jest ho#dem z#o#onym Bo#emu
mi#osierdziu. Mo#na równie# by#oby przet#umaczy# to motto: „Oczami mi#osierdzia”.

Na pierwszy Anio# Pa#ski po swoim wyborze Papie# Franciszek powiedzia#, #e „us#yszenie s#owa
mi#osierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co mo#emy us#ysze#: #e zmienia #wiat. Odrobina
mi#osierdzia czyni #wiat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumie# dobrze to
mi#osierdzie Boga, tego mi#osiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwo#ci” (Anio# Pa#ski 17 marca
2013 roku).

Na Anio# Pa#ski 11 stycznia 2015 roku Papie# powiedzia# natomiast: „Potrzeba dzi# mi#osierdzia i
istotnym jest, aby wierni #wieccy #yli nim i zanie#li je do ró#nych #rodowisk spo#ecznych. Naprzód!
Prze#ywamy czas mi#osierdzia, to jest w#a#nie czas mi#osierdzia”. A nast#pnie, w swoim Or#dziu
na Wielki Post 2015 roku, Ojciec #wi#ty przypomnia#: „Jak#e pragn#, aby miejsca, w których wyra#a
si# Ko#ció#, w szczególno#ci nasze parafie i nasze wspólnoty, sta#y si# wyspami mi#osierdzia na
morzu oboj#tno#ci!”.

W t#umaczeniu w#oskim Adhortacji Evangelii gaudium s#owo „mi#osierdzie” pojawia si# 31 razy.

Papie# Franciszek powierzy# przeprowadzenie Jubileuszu Mi#osierdzia Papieskiej Radzie ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Lista Lat Jubileuszowych:

1300: Bonifacy VIII

1350: Klemens VI

1390: og#oszony przez Urbana VI, przeprowadzony przez Bonifacego IX

1400: Bonifacy IX

1423: Marcin V

1450: Miko#aj V

1475: og#oszony przez Paw#a II, przeprowadzony przez Sykstusa IV

1500: Aleksander VI
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1525: Klemens VII

1550: og#oszony przez Paw#a III, przeprowadzony przez Juliusza III

1575: Grzegorz XIII

1600: Klemens VIII

1625: Urban VIII

1650: Innocenty X

1675: Klemens X

1700: rozpocz#ty przez Innocentego XII, zako#czony przez Klemensa XI

1725: Benedykt XIII

1750: Benedykt XIV

1775: og#oszony przez Klemensa XIV, przeprowadzony przez Piusa VI

1825: Leon XII

1875: Pius IX

1900: Leon XIII

1925: Pius XI

1933: Pius XI

1950: Pius XII
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1975: Pawe# VI

1983: Jan Pawe# II

2000: Jan Pawe# II

2015: Franciszek

W latach 1800 oraz 1850 Jubileusz si# nie odby# ze wzgl#du na sytuacj# polityczn# tamtych czasów.
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