
NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

Ojciec Święty Franciszek w drugą rocznicę swojego wyboru na Stolicę Piotrową ogłosił, że 

Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie Nadzwyczajnym Rokiem Świętym dedykowanym 

Bożemu Miłosierdziu. Rok ten rozpocznie się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 

grudnia 2015 r.  otwarciem Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra w Rzymie a zakończy 20 

listopada 2016 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Drzwi Święte będą 

także otwarte w 3 pozostałych bazylikach większych w Rzymie: św. Jana na Lateranie, św. 

Pawła za Murami i Matki Bożej Większej.  Obrzęd otwarcia Drzwi Świętych jest symbolem 

otwarcia dla wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia. Przeprowadzenie Roku 

Miłosierdzia papież Franciszek powierzył Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji. Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia wiąże się także z 50. rocznicą zakończenia 

Soboru Watykańskiego II. 

Hasłem Roku będą słowa " Miłosierni jak Ojciec".  W czasie nabożeństwa pokutnego w 

Bazylice św. Piotra 13 marca 2015 r. papież Franciszek powiedział: 

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej 

oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna 

się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, 

którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy 

przeżywać go w świetle słów Pana: Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. 

(Łk  6, 36) 

Rok Miłosierdzia posiada także swoje logo, które zawiera 

wizerunek Chrystusa i motto. „W motcie, które jest 

fragmentem z Łk 6,36 „Miłosierni jak Ojciec”, proponuje 

się życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi 

o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz 

dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38). 

Logo jest dziełem ojca Marko I. Rupnika S.J. Przywołując 

bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, 

który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje 

miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego 

Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby 

ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka ciało człowieka aż 

do głębi czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. 

Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić 

naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie całkowitego 

miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy 

się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a 

Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w 

Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne 

człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie 

tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii 
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starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej, 

w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku 

zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z 

drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, 

który wszystko przebacza.” (cytat z artykułu zamieszczonego w Gościu Niedzielnym)  

Z okazji Roku Miłosierdzia powstał specjalny Hymn Jubileuszu Miłosierdzia, którego 

Kompozytorem jest Paul Inwood, diecezjalny koordynator do spraw liturgii i muzyki w 

brytyjskiej diecezji Portsmouth.  

Tekst jest autorstwa  o. Eugenio Costa, włoskiego jezuity pracujący w Kurii Generalnej 

Towarzystwa Jezusowego. Hymn został zaprezentowany w Watykanie 5 sierpnia. Jest on 

formą litanii. Refren jest w języku łacińskim i nawiązuje do wersetu z Ewangelii św. Łukasza 

„Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Zwrotki hymnu zostały 

przetłumaczone różne języki. 

Hymn Roku Miłosierdzia został nagrany przez chór Kaplicy Sykstyńskiej pod dyrekcją 

salezjanina ks. Massimo Palombelli przy współpracy z Radiem Watykańskim. W trakcie 

prezentacji hymnu  autor teksu powiedział: 

 „Pierwsza zwrotka jest poświęcona Bogu Ojcu, druga Synowi Bożemu, trzecia Duchowi 

Świętemu, a czwarta powtarza wszystkie te tematy. Razem z kompozytorem cieszymy się, że ta 

pieśń przyczyni się do zrozumienia tajemnicy miłosierdzia. Miłosierdzie to sprawa 

fundamentalna, bardzo szeroka, której Papież Franciszek poświęca tak wiele uwagi. Celem 

śpiewu liturgicznego jest pomoc w zrozumieniu tego, w czym się uczestniczy.  Ten hymn może 

być wykorzystywany np. podczas dłuższej procesji wejścia.” 

Z okazji Roku Miłosierdzia Ojciec Święty wydał specjalny dokument, Bullę Misericordiae 

vultus.  Ceremonia ogłoszenia dokumentu odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 11 

kwietnia w podczas Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bożego w bazylice 

watykańskiej. Bulla została uroczyście odczytana w trzech pozostałych papieskich bazylikach 

Rzymu. Te cztery świątynie będą głównymi miejscami obchodów Roku Świętego. Papież 

Franciszek w wygłoszonej podczas nieszporów homilii wskazał, że celem tego wyjątkowego czasu 

jakim jest Rok Miłosierdzia ma być spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego wielkiego 

miłosierdzia. Obchody Roku Jubileuszowego ojciec święty zawierzył Matce Bożej.  W czasie tego 

spotkania przekazał  przedstawicielom Kościoła na całym świecie egzemplarze bulli „Misericordiae 

vultus”. Otrzymali ją czterej kardynałowie archiprezbiterzy rzymskich bazylik większych, 

kardynałowie prefekci trzech kongregacji watykańskich oraz pochodzący z różnych stron świata 

biskupi, będący przedstawicielami swych kontynentów i katolickich Kościołów wschodnich. 

Ogłaszanie Roku Świętego nawiązuje do  czasów biblijnych. Izraelici celebrowali jubileusz co 50 

lat: „ Był to czas przywracania równości dla wszystkich synów Izraela, zarówno bogatych, jak i 

biednych. Kościół katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi charakter bardziej duchowy. Ma on 

polegać na przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartemu dla wszystkich, na odnowieniu więzi z 



Bogiem i bliźnimi.  Tradycja Roku Świętego pojawiła się wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w 

1300 r. Papież ten zaproponował obchody Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 r., aby 

umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat. Ze 

szczególnych okazji papież może ogłosić także Jubileusz nadzwyczajny. Do dziś w Kościele Rok 

Święty został ogłoszony 26 razy. Ostatnim był Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie 

nadzwyczajne Lata Święte to: 1933 rok, ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900. rocznicy 

Odkupienia; 1983 rok, ogłoszony przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.” 

W związku z Rokiem Miłosierdzia została otwarta Oficjalna strona internetowa Jubileuszu: 

http://www.iubilaeummisericordiae.va. Można się na nią również dostać wpisując adres: 

www.im.va. Strona jest udostępna w 7 językach: włoskim, angielskim, hiszpańskim, 

portugalskim, francuskim, niemieckim i polskim. Zawiera informacje na temat głównych 

wydarzeń Roku, wskazówki o sposobie wzięcia udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym. Z 

w/wym. stroną internetową są powiązane tzw. social networks (Facebook, Twitter, Instagram, 

Google Plus oraz Flickr), dzięki którym można będzie zostać informowanym na bieżąco o 

inicjatywach Ojca Świętego.  

 

Papież Franciszek „wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w 

Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia 

Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli. To pewne novum w praktyce watykańskiej. Do tej 

pory tego typu dokumenty publikowane były przez Penitencjarię Apostolską. Tym razem, ze 

względu na wagę przesłania tego roku, list napisał sam Papież. „Pragnę, aby Jubileusz był 

żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara 

każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej 

skuteczne" – pisze we wstępie Franciszek. 

Ojciec Święty pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym 

doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, 

który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”. Aby uzyskać 

odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej 

katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech 

bazylikach papieskich w Rzymie. Tam też będzie możliwość uzyskania odpustu. Dla 

Franciszka jest ważne, by ten moment był połączony przede wszystkim z sakramentem 

pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym 

celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi 

on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”. 

Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mają również ci, którzy nie będą mogli odbyć 

jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w 

stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment 



próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie 

wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”. 

Franciszek nie zapomina także o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. 

Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które 

choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe i 

szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy 

wkład. Dlatego też „w kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą 

przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym 

razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, 

które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie 

wolności” – pisze Papież. 

Franciszek zwraca uwagę także na znaczenie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. 

„Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, 

jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych 

uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”. Ojciec Święty wskazuje ponadto, że 

będzie go można uzyskać również dla zmarłych. „Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy 

św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby 

miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć 

ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości” – pisze Franciszek. 

Sporo miejsca Papież poświęca kwestii należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na 

kwestię przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu aborcji i kobiet, które się 

jej poddały. „Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które 

nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest 

głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić 

nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze 

szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem” – napisał 

Franciszek. Z tego też powodu w Roku Jubileuszowym postanowił upoważnić wszystkich 

kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego 

serca i proszą o przebaczenie. Kapłani powinni się zatem do tego wielkiego zadania dobrze 

przygotować. 

Ostatnia uwaga papieskiego dekretu dotyczy wiernych, którzy z różnych powodów uważają za 

stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. 

Zdaniem Franciszka ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Ojciec Święty 

ufa, że w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną 

jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem jednak, powodowany potrzebą 

zabiegania o dobro tych wiernych, Franciszek rozporządził, że osoby, które w Roku Świętym 

Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, 

otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.” ( www.opoka.org.pl) 



 

W naszej pracowni w Duchnicach istnieje także możliwość wykonania szat liturgicznych z 

logo Roku Miłosierdzia. 

 

HYMN ROKU MIŁOSIERDZIA 

  

Miłosierni jak Ojciec (refren) 

  

Dziękujmy Ojcu ponieważ jest dobry 

Stworzył świat mądrze 

Prowadzi swój lud przez historię 

Przebacza swoim dzieciom i je przyjmuje 

  

Dziękujemy Synowi, światłu ludów 

Ukochał nas sercem z ciała 

Od Niego otrzymujemy i Jemu dajemy 

Serce się otwiera na głodnych i spragnionych 

  

Prosimy Ducha o siedem świętych darów 

Źródło każdego dobra, najsłodsze orzeźwienie 

Przez Niego wzmocnieni, my sami wzmacniamy 

Miłość ma nadzieję i wszystko znosi 

  

Prosimy o pokój Boga wszelkiego pokoju 

Ziemia oczekuje Ewangelii o Królestwie 

Łaska i radość tym, którzy kochają i przebaczają 

Nadejdą nowe niebo i ziemia 

  

(przetłumaczył Jacek Siepsiak SJ) 

 

 

 


