Recognitio Drzwi #wi#tych

Zgodnie z tradycj#, kilka dni przed rozpocz#ciem Jubileuszu przyst#puje si# do rytu recognitio Drzwi
#wi#tych, ceremonia podczas której burzy si# #cian# blokuj#c# drzwi od wewn#trz i sprawdza si#
zawarto## metalowej skrzynki wmurowanej wewn#trz na zako#czenie poprzedniego Jubileuszu.

W poniedzia#ek, 16 listopada odby# si# pierwszy z czterech obrz#dów recognitio, w Bazylice na
Lateranie, pod przewodnictwem kardyna#a Agostino Vallini, wikariusza diecezji rzymskiej. Zosta#a
oderwana tablica z wielkim krzy#em, znajduj#ca si# w centralnej cz##ci #ciany, odzyskuj#c caps#,
szkatu## z cynku, która zawiera sprawozdanie zamkni#cia i klucze Drzwi #wi#tych, a tak#e 41 medali
z papieskim herbem Jana Paw#a II.

We wtorek, 17 listopada odby#a si# taka sama ceremonia Drzwi #wi#tych Bazyliki #wi#tego
Piotra. Recognitio w bazylice watyka#skiej zosta#a wprowadzona przez modlitw# kardyna#a
Angelo Comastri, Archiprezbitera, który przewodniczy# procesji Kapitu#y Bazyliki na wezwanie
mistrza ceremonii. Dlatego, czterech "pracowników bazyliki #w. Piotra" zburzy#o kilofami #cian#
zamykaj#c# Drzwi #wi#te w Bazylice, wydobywuj#c metalow# skrzynk# przechowan# tam od
momentu zamkni#cia Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku. W szkatu#ce s# zachowane dokumenty
ostatniego Roku #wi#tego, w tym klucz, który pozwoli otworzy# Drzwi #wi#te, klamki,oprócz tego
pergamin z aktem, ceg#y i medale pami#tkowe.

Po modlitwie przy o#tarzu Konfesyjnym, procesja dotar#a do sali kapitularnej , gdzie metalowa
skrzynka wydobyta z Drzwi zosta#a otwarta p#omieniem tlenowym. Oprócz pra#ata Guido Marini,
Mistrza papieskich celebracji liturgicznych, który przej## dokumenty i obiekty recognitio, by# obecny
arcybiskup Rino Fisichella, przewodnicz#cy Papieskiej Rady ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
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Te same ceremonie odby#y si# w Bazylice Matki Bo#ej Wi#kszej i #w. Paw#a za Murami,
odpowiednio w czwartek 19 listopada i w poniedzia#ek 23 listopada, pod przewodnictwem
Archiprezbiterów Bazylik: Kardyna#a Santos’a Abril y Castelló dla Bazyliki Matki Bo#ej Wi#kszej i
kardyna#a James’a Michael Harvey w Bazylice #wi#tego Paw#a za Murami.

Zgodnie ze zwyczajem, nale#a#o do Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych, przekaza#
wszystkie elementy znajduj#ce si# w czterech recognitio dla Ojca #wi#tego.
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