Jubileusz Miłosierdzia Bożego – Wielki Post 2016
Caritas Christi urget nos
Dzień duchowej zadumy dla tych wszystkich, którzy miłosiernie służą
Kościołowi, promowany przez Papieską Radę Cor Unum
Jubileusz jest okazją do spotkania z Bogiem po to, by lepiej służyć naszym braciom. Spotkać Miłosierdzie
Boże oznacza stać się miłosiernym dla braci, w duchu miłosiernej posługi wobec ciała i ducha. Wszystko to
może pomóc w walce z duchem światowości w Kościele, którego tak wiele razy kazał nam się wystrzegać
Papież Franciszek.
Aby wszędzie tam, gdzie służymy móc doświadczyć łaski Jubileuszu, Papież Franciszek zobowiązał
Papieską Radę Cor Unum, koordynującą na poziomie ogólnym kościelną posługę miłosierdzia, do
zaproponowania wszystkim pełniącym tę posługę dnia duchowego rozmyślania w Wielkim Poście – dnia
poświęconego tematowi: Caritas Christi urget nos.
Jeśli to możliwe, dzień ten powinien być obchodzony na poziomie lokalnym, wewnątrz poszczególnych
grup. Bo tego właśnie pragnie Ojciec Święty – by Jubileusz obchodzony był przede wszystkim lokalnie. Nie
został ustalony jeden, konkretny dzień dla całego Kościoła powszechnego – w ten sposób każda organizacja,
każda grupa lub instytucja pełniąca posługę miłosierdzia, będzie mogła obchodzić go tak, jak sama o tym
zadecyduje, zgodnie z własnymi potrzebami. Aby pomóc Wam w przygotowaniach, poniżej przedstawiamy
ogólną propozycję, którą można dostosowywać i modyfikować, ale która zasadniczo ma charakter uroczysty
i liturgiczny, sprzyjający osobistemu spotkaniu z Panem. Można ją również uzupełnić przejściem przez
lokalną Świętą Bramę Jubileuszu.
Dzień może składać się z trzech etapów: uroczystości pokutnych ze spowiedzią, momentu dzielenia się z
grupą oraz Eucharystii.
Jeśli chodzi o wymiar pokutny, przygotowany został schemat przewidujący: wstęp, dwa czytania jednego
psalmu, schemat katechezy przygotowującej do spowiedzi i samą spowiedź – lepiej, jeśli będzie ona częścią
obchodów, w ten sposób będzie wskazywała na wspólnotowy wymiar naszej drogi w wierze.
Co do momentu dzielenia się z grupą, zaproponowano kilka pytań wspomagających dialog. Pytania te
dotyczą życia w posłudze, zarówno w odniesieniu do pracy własnej, jak i wspólnych doświadczeń.
W odniesieniu do uroczystości eucharystycznych można zastosować formularz „Aby prosić o miłosierdzie”.
Z formularza tego można skorzystać w dni robocze, w porozumieniu z własnym Biskupem,. W niedziele i
święta oraz od poniedziałku do środy Wielkiego Tygodnia, stosując się do norm liturgicznych (cyt. za
Institutio Generalis Missali Romani, 374) dobrze jest zachować czytania z dni Wielkiego Postu – w ten
sposób pozostanie się w duchu liturgicznym.
W zaproponowanych materiałach znajduje się również modlitwa Papieża Franciszka na Jubileusz oraz lista
dzieł miłosierdzia względem ciała i względem duszy, inspirujących dzień wyciszenia.
Ponadto, dostarczany jest plakat przedstawiający Jezusa Dobrego Pasterza oraz dzieła miłosierdzia
względem. Można z niego skorzystać, tłumacząc go na konkretne języki i dostosowując do lokalnych
inicjatyw.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z Papieską Radą Cor Unum
(corunum@corunum.va; cath-aid@corunum.va).
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MATERIAŁ DLA ANIMATORÓW
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Wprowadzenie do obchodów
Organizacje, które pełnią posługę miłosierdzia w Kościele są w sposób szczególny zaangażowane
w obchody Świętego Roku Miłosierdzia, ponieważ ta posługa jest konkretną, fizyczną,
bezpośrednią ekspresją miłosierdzia, jest poszukiwaniem, kochaniem i służbą Pana wobec ludzi.
Pan obecny jest w historii świata właśnie poprzez nasze osoby i nasze dzieła.
Bez wątpienia wielką łaską jest móc zatrzymać się choć na chwilę nad darem, który otrzymujemy
na co dzień – byciem kochanym i kochaniem bliźniego. Po to, by się do tego daru zbytnio nie
przyzwyczaić i, w konsekwencji, nie zmniejszyć go do rozmiarów naszego serca. „Bóg jest większy
od naszego serca” (1 J 3,20), a jego łaska w nas jest dziełem, które je otwiera, wzmacnia i czyni
ciałem z naszego ciała: jest konkretnym gestem, codziennym darem, chlebem, którym się żywimy i
który oddajemy bliźnim każdego dnia.
Jubileusz był „jak szabat, całkowitym wypoczynkiem dla ziemi” (Por. Kpł 25,4).
Ziemia, która odpoczywa w okresie Jubileuszu, podpowiada nam dwie rzeczy:
- Jubileusz jest okazją do tego, by mądrze oddzielić to, co robimy dla Królestwa od tego, bez czego
można się obejść. Zbyt często postrzegamy wszystkie rzeczy w taki sam sposób, troszcząc się o
sprawy dobre, ale zupełnie niemające znaczenia: nasze dzieła w imię Królestwa powinny być
pogodnie oddane Bogu, czynione z zaangażowaniem, ale bez strachu i obaw, bez pogoni za czasem,
którego zawsze jest zbyt mało.
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W tym czasie modlitwy i spotkania z Panem chcielibyśmy, aby nasze serca odrobinę odpoczęły, w
świetle Jego miłosierdzia, w Jego miłości i łasce, na ziemi, którą nam powierzył, abyśmy na niej
pracowali.
Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg (1
Kor 3,6): to postępowanie, będące ufnym odprężeniem staje się zapowiedzią i świadectwem tego,
że łaska miłosierdzia będzie trwała i wspierała naszą posługę.
Jubileusz celebruje miłosierdzie, które nigdy się nie męczy, które codziennie szuka nowych dróg i
nowych znaków, które szuka tych, co myślą, że go nie potrzebują lub nie są go godni. My jesteśmy
sługami Boga, który jest w naszych dziełach, dając godność tym, którzy ją utracili, aby pomóc tym,
którzy potrzebują pomocy, byśmy byli zdolni kochać, troszcząc się o nasze złamane i twarde serca.
Pamięć o miłosierdziu Pana, którą przy tej okazji chcemy właśnie odnowić, sprawia, że nasze serca
odpoczywają. Pamiętajmy bowiem o tym, że Bóg stale na nas patrzy i stale nas kocha, pomimo
wszystkich naszych grzechów. Przypomina nam, że nawet jeśli nasze pole zostało zniszczone przez
niepogodę, On może sprawić, by wyrosło jeszcze dobre zboże – i że pragnie tego z całych sił. Tym
samym sprawia, że i my stajemy się miłosierni.
Często jesteśmy szorstcy w naszych stosunkach z bliźnimi, surowi w naszych ocenach, pozbawieni
nadziei w naszych sądach. Często w naszych sercach mamy żale – wyraźne lub nigdy nie wyrażone,
ale zawsze jednak głębokie: to dziwna sprzeczność ze słowami pokój i przebaczenie, które tak
często wymawiamy.
Jubileusz jest okazją do cichego i głębokiego poskładania w całość naszego wnętrza, do
wyzwolenia się z bardziej lub mniej ukrytych wrogości, które nosimy w sercach; do tego, by
odzyskać spokój, wiedząc że jesteśmy bardzo kochani przez Miłość – większą od rozczarowań,
zazdrości, frustracji, niesprawiedliwości, które rzekomo lub naprawdę doznaliśmy.
Serce odpoczywa i rośnie pozwalając się kochać i wybaczając, bo staje się zdolne do wybaczania.
Stajemy się wielkoduszni, a tym samym – pogodni.
Odpoczynek serca urzeczywistnia się poprzez bycie aktywnym, ale i jednocześnie mniej
odgrywającym główną rolę. Bo w ten sposób jesteśmy zdolni do pozwolenia Bogu, by działał. Do
odróżnienia, odkrycia, kontemplowania tego, że On działa przed nami, a często i bez nas.
Chcielibyśmy potrafić kontynuować naszą posługę z zaangażowaniem, i jednocześnie być
dostrzegani jako małe, malutkie świadectwo miłości, będące oznaką zdecydowanie większych
czynów. Czynów w Chrystusie. Czynów milionów osób, w setkach narodów, będących znakiem
obecności jeszcze większej miłości.
Prosimy, by łaska w te dni zadumy i modlitwy pomogła wyzwolić nasze serca i umysły od ciasnoty,
urazów, rewanżów, podziałów. By dała nam moc dostrzegania dzieł Ducha w dużych i małych
rzeczach, w naszych bliźnich i, w szczególności, w świętości – tej zwykłej, powszechnej i cichej,
którą jesteśmy otoczeni, gdy służymy biednym.

	
  

3	
  

I. Etap: liturgia pokutna
Czytania
Z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (5,14-21)
Miłość Chrystusa przynagla nas
Bracia, 14 Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za
wszystkich, to wszyscy pomarli. 15 A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 16 Tak więc i my odtąd już nikogo
nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy
Go w ten sposób. 17 Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co
dawne, minęło, a oto stało się nowe. 18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z
sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą
świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. 20 Tak więc w
imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 21 On to dla nas grzechem uczynił Tego,
który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Psalm 103 (102)
Błogosław, duszo moja, Pana!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze - święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.
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Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.
Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
< by słuchać głosu Jego słowa>
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!
Z Ewangelii Mateusza (25,31-46)
Mnieście uczynili
W tym czasie Jezus powiedział: 31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim
wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
33
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po
prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony,
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas
zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
40
A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie
odwiedziliście Mnie." 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy
Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Możliwe punkty refleksji
Jak podpowiada nam święty Paweł, nie tylko służba miłosierdzia, ale całe nasze istnienie nabiera
kształtów dzięki śmierci Chrystusa, do której doszło po to, abyśmy nie żyli już dla nas samych, ale
dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Miłosierdzie jest darem i ofiarą, potrzebną do tego,
by innych przywrócić do życia, tak jak stało się to z Jezusem Chrystusem. Bóg sam w sobie jest
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niewyczerpanym darem, który stale daje życie: dlatego też w Piśmie Świętym czytamy, że On „jest
miłością” (1 J 4,8).
Stary Testament używa dwóch słów na wyrażenie miłosierdzia Boga. Pierwsze to esed, czyli
czułość pełna wiary, znajdująca ujście w zdarzeniach, którymi steruje Bóg, a dokładniej w
działaniach, które inicjują i piszą historię, czyli w stworzeniu, wyzwoleniu i Jego objawieniu jako
opatrzność (Por. Psalm 136,1.5-7.10-12.25-26).
Drugie słowo to czasownik Ra am (termin Re em, określający organ zdolny dawać życie –
macicę: Por. Wj 34, 5-7). Słowo to utożsamia dzieło Boga z wnętrznościami, które wypełniają ciało
i podtrzymują życie człowieka. W tym sensie miłosierdzie należy rozumieć jako czyny, które
regenerują i odtwarzają.
Żyjąc miłosierdziem doznajemy łaski codziennej odnowy, regeneracji: jak mówił Paweł – stare
przemija i rodzi się z niego nowe.
Miłosierdzie – to dawanie i otrzymywanie – nie pozostawia niczego takim, jakim było. Wszystko
czyni nowym.
Apostoł nazywa tę ciągle nową więź łączącą nas z Bogiem „pojednaniem”. Nie ma w naszym życiu
momentów, które nie podlegałyby przemianie, jeśli tylko przeżywane są razem z Panem. Łaska
Roku Świętego polega na możliwym, nowym pojednaniu, wspieranym przez miłosierne działanie
Boga, który jest we wszystkich sferach naszego istnienia, zarówno wewnętrznych jak i
zewnętrznych; w konkretnych relacjach z członkami naszych rodzin, naszych wspólnot, z ubogimi
ciałem i duchem, z niesprawiedliwościami doznanymi (które trzeba wybaczyć) i wyrządzonymi (w
odniesieniu do których trzeba prosić o przebaczenie); z tymi, dla których na co dzień jesteśmy
bliźnimi.
„Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie
liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego
miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża
również wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci
do życia. Nie jest to wybór życia godnego i pełnego; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi
względem nas; nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa”
(Evangelii gaudium, nr 2).
Stawiając czoła niebezpieczeństwu sprowadzenia miłosierdzia do pięknego i szlachetnego uczucia,
jednakże niematerialnego i wewnętrznego, proszeni jesteśmy o nawrócenie się do prawdziwego
miłosierdzia, zdolnego do ciągłego generowania i re-generowania życia. Boska zdolność tworzenia
– z miłością – z niczego, znajduje odbicie lub, w pewnym sensie, jest przedłużeniem czynów
miłosiernych, o których Jezus mówi w Ewangelii. Poza poczuciem przyjęcia lub wewnętrznego
współczucia, chodzi tu przede wszystkim o umożliwienie naszemu sercu uformowania się poprzez
te czyny, które w Ewangelii postrzegamy jako skutki współczucia Chrystusa (Por. Mt 9,36s; 14,14;
15,32; Mk 1,41; Łk 7,13s).
I tak oto możemy skorzystać z tego Świętego Roku, aby pojednać się z Chrystusem, raz jeszcze
robiąc dla niego miejsce w naszym istnieniu, żebrząc o łaskę Jego miłosierdzia, pozwalając jej
działać, jak gdyby była źródłem nowości.
Dzięki swemu zmartwychwstaniu Jezus nie jest "wydarzeniem" z przeszłości, ale z naszej
teraźniejszości. Jest obecny tu i teraz, w swym konkretnym człowieczeństwie, które nauczył nas
rozpoznawać „w swych mniejszych braciach” (Mt 25,40.45). Wyrażenie to wskazuje przede
wszystkim na Kościół – który jest jakby jego tajemniczym ciałem – ale i na ubogich, wszystkich
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tych, którzy znajdują się w potrzebie i, ogólniej, tych, dla których jesteśmy bliźnimi. Dzisiaj
jesteśmy wzywani do bycia bliźnimi.
Papież w swym tegorocznym orędziu wielkopostnym, cytując bullę Misericordiae Vultus powtarza,
że dzieła miłosierdzia „Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych,
codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w zaspokajaniu potrzeb jego ciała
i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie.
[…]Bowiem to w człowieku ubogim ciało Chrystusa „staje się znów widoczne w umęczonych,
poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy mogli Go rozpoznać,
dotknąć i troskliwie Mu pomóc” (nr 3). I tylko działając z miłością możemy poznać prawdę Boga:
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się
z Boga i zna Boga” (1 J 4,7.8). „Jest to miłość, która nie tylko stwarza dobro, ale doprowadza do
uczestnictwa we własnym życiu Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten bowiem, kto miłuje,
pragnie obdarzać sobą” (Dives in Misericordia, 7). Fragment Ewangelii według świętego Mateusza,
która jest inspiracją dla dzieł miłosierdzia, jest równocześnie jasnym odniesieniem dla naszego
sumienia i dla naszego nawrócenia: jeśli rozpoznaliśmy i ukochaliśmy Chrystusa w potrzebującym
bracie.
Ważne jest to, by nasze dzieła miłosierdzia, zarówno te materialne jak i duchowe, wyraźnie
wyrażały wymiar nadziei i trwałość wiary. W miłości trynitarnej znajdują one bowiem własną
pierwotną strukturę, a w całkowitym oddaniu Chrystusowi własne źródło i wzór do naśladowania.
Bez tego światła łaski dzieła miłosierdzia byłyby wsparciem tylko dla niepewnej egzystencji, nie
pozwoliłyby nam otworzyć się na dar bycia nowymi stworzeniami: byłyby chwilowym
pocieszeniem, a nie proroctwem sensu.
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II. Etap: dzielenie się z grupą
Pytania do pracy w grupie
1. Jak można nam pomóc rozpalić na nowo ogień tajemnicy miłosierdzia Chrystusa i jego
śmierci, która daje nam nowe życie, jest zdolna do przyjmowania i dawania miłosierdzia,
poprzez walkę ze strachem przed śmiercią?
2. Jakie są największe przeszkody, które napotykamy nawracając się na miłosierdzie
kontemplowane w Jezusie Chrystusie? Jakie obawy hamują nasze bycie hojnymi?
3. Które spośród dzieł miłosierdzia duchowego i materialnego sprawiają, że jesteśmy bardziej
oporni lub mniej dyspozycyjni wobec nagłych potrzeb w naszym otoczeniu?
4. Którego z pojednań, niezbędnych do naszego życia w Chrystusie, nie dopuszczamy lub
wręcz stajemy mu na przeszkodzie?
5. Jak odnowić naszą posługę miłosierdzia w świetle miłosierdzia Chrystusa, żywej prawdy i
miłości bliźniego?
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III. Sprawowanie Eucharystii
Msza św.
( Tam gdzie jest to możliwe, można odprawić Mszę św. w jednym z kościołów, gdzie są
Jubileuszowe Drzwi święte i procesjonalnie przejść przez nie. Czytania są z dnia.)
MR	
  IV.	
  Msze	
  w	
  szczególnych	
  potrzebach,	
  nr	
  53	
  Msza	
  o	
  uproszenie	
  miłości.	
  
Antyfona	
  na	
  wejście	
  	
  
«Pan mówi: Odbiorę wam serce kamienne,
a dam wam serce z ciała.
Ducha mojego tchnę do waszego wnętrza
i będziecie moim ludem,
a ja będę waszym Bogiem
Ez 36, 26-28
	
  
Kolekta	
  
Wszechmogący	
  Boże,	
  ześlij	
  na	
  nas	
  Ducha	
  Świętego	
  i	
  rozpal	
  nasze	
  serca	
  miłością,	
  abyśmy	
  w	
  
myślach	
  i	
  uczynkach	
  podobali	
  się	
  Tobie	
  i	
  miłowali	
  Ciebie	
  w	
  naszych	
  braciach	
  i	
  siostrach.	
  Przez	
  
naszego	
  Pana	
  Jezusa	
  Chrystusa,	
  Twojego	
  Syna,	
  który	
  z	
  Tobą	
  żyje	
  i	
  króluje	
  w	
  jedności	
  Ducha	
  
Świętego,	
  Bóg	
  przez	
  wszystkie	
  wieki	
  wieków.	
  	
  
Modlitwa	
  nad	
  darami	
  	
  
Miłosierny	
  Boże,	
  uświęć	
  i	
  przyjmij	
  te	
  dary	
  złożone	
  jako	
  znak	
  ofiary	
  duchowej	
  i	
  spraw,	
  abyśmy	
  
byli	
  świadkami	
  Twojej	
  miłości	
  do	
  wszystkich.	
  Przez	
  Chrystusa,	
  Pana	
  naszego.	
  	
  
Antyfona	
  na	
  komunię	
  	
  
Teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich największa jest miłość.

1 Kor 13, 13

Modlitwa	
  po	
  Komunii	
  
Boże,	
  nasz	
  Ojcze,	
  Ty	
  nas	
  posiliłeś	
  jednym	
  Chlebem	
  eucharystycznym,	
  napełnij	
  nas	
  łaską	
  Ducha	
  
Świętego	
  i	
  pokrzep	
  słodyczą	
  doskonałej	
  miłości.	
  Przez	
  Chrystusa,	
  Pana	
  naszego.	
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Modlitwa Papieża Franciszka na Jubileusz

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od
niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w
rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do
Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana
zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza
przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność
więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen
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Uczynkami miłosierdzia
„Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które
przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w
potrzebach jego ciała i duszy .
Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również
przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki
miłosierdzia co do duszy.
Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na
tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad
głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów
nawiedzać, umarłych grzebać.”
(KKK n. 2447).

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA
1.Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejących pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
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