
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA (8 XII 2015 – 20 XI 2016) 

SPOTKANIE ŚRODOWISK EWANGELIZACYJNYCH 

 

Dom Duszpasterski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 17 października 2015 r. 

I. Przedłożenie bp. Grzegorza Rysia 

a. Podstawowe dokumenty: Bulla papieża Franciszka ustanawiająca jubileusz 

„Misericordiae vultus” oraz list Papieża do abp. Rino Fisichelli, Przewodniczącego 

Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z 1 IX br. wraz z kalendarzem 

wydarzeń znajdą się one w „Libretto”, które zostanie wydane w listopadzie.  

b.  Jubileusz jest wydarzeniem nadzwyczajnym, z woli Papieża podniesionym do 

rangi obchodu okrągłych rocznic Wcielenia i Odkupienia. Powodem ogłoszenia 

jest 50-ta rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego, a kluczem przypowieść o 

Miłosiernym Samarytaninie jako paradygmacie duchowości soboru (Paweł VI). 

Zamknięcie soboru było nowym otwarciem Kościoła na miłosierdzie. 

c. Hasło Jubileuszu to „Miłosierni jak Ojciec”, co poszerza perspektywę; Kościół 

krakowski ma niedawne doświadczenie peregrynacji obrazu  Jezusa miłosiernego i 

relikwii św. S. Faustyny i Jana Pawła II.  Jezus Chrystus jest obliczem miłosiernego 

Ojca, Bóg nie tylko jest miłosierny, ale jest miłosierdziem. Tu jest źródło misji 

Kościoła względem świata.  

d. Znaki 

i. SŁOWO. Papież zlecił prowadzenie Jubileuszu odpowiedzialnym za nową 

ewangelizację, ponieważ orędzie miłosierdzia to przekaz wiary, kerygmat 

(nauka o grzechu i usprawiedliwieniu). Grupy ewangelizacyjne powinny 

wpisać Jubileusz w swoją podstawową działalność na ten rok. Pomoce 

przygotowane przez Papieską Radę wydało po polsku Wydawnictwo św. 

Stanisława.  W Rzymie, ale i na miejscu, w Krakowie, będzie wygłoszonych 

10 katechez, co miesiąc jedna. 

ii. BRAMA ŚWIĘTA. Nie tylko w Bazylikach Rzymskich, ale i we wszystkich 

kościołach jubileuszowych (Katedra, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 

Sanktuarium Jana Pawła II, Mogiła, Kalwaria Z., NSPJ w Nowym Targu i w 

Trzebini) będą bramy – znak Chrystusa, znak ukrycia się w ramionach Ojca,  

znak wyboru miłosierdzia jako stylu działania, indywidualnie i jako 

wspólnota. 

iii. PIELGRZYMKA. Znak bycia uczniem w drodze – z Jezusem jako mistrzem. 

Narodowa do Rzymu (Papieska Rada przygotowała bogaty program, m. in. 

Drogę miłosierdzia) będzie we wrześniu, ale Papież zachęca do krótkiej 

pielgrzymki, dobrze przygotowanej i przeżytej w kościele jubileuszowym w 

swojej diecezji. 



iv. ODPUST JUBILEUSZOWY (spowiedź, Eucharystia, modlitwa, uczynki 

miłosierdzia) 

v. SAKRAMENT POKUTY „24 h dla Pana”. U progu niedzieli Laetare (radujcie 

się) Kościół pokutuje i otrzymuje przebaczenie. 24-godzinne wydarzenie 

rozpoczyna nabożeństwo pokutne, a kończy Eucharystia w wigilię IV 

niedzieli Wielkiego Postu.  

W Środę Popielcową Ojciec Święty pobłogosławi i roześle Misjonarzy 

Miłosierdzia, którzy będą mieli władzę rozgrzeszania władzą zastrzeżoną 

Stolicy Apostolskiej, będą też mogli głosić rekolekcje i misje ludowe. 

e. KALENDARZ WYDARZEŃ  

i. 25 X O Miłosierdziu po Męsku (Wyższe Seminarium Duchowne) od 9.00 

spotkanie z Donaldem Turbittem i bp. Grzegorzem Rysiem. 

Odpowiedzialny Andrzej Lewek. 

ii. 1-8 XII Jerycho. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 

tydzień adoracji poprzedzający Jubileusz. Na rozpoczęcie i zakończenie 

Eucharystia o 18.00. Odpowiedzialna Krystyna Sobczyk 

iii. 13 XII otwarcie Bramy Świętej na Wawelu (prośba o liczny udział) i Msze 

św. we wszystkich kościołach jubileuszowych. 

iv. 3 XII Dziedziniec Pogan (Collegium Novum) Bóg miłosierny Żydów, 

chrześcijan i muzułmanów  

v. 24 I Zamknięcie Tygodnia Ekumenicznego w Centrum Jana Pawła II.  

vi. 4/5 III 24 h dla Pana. Grupy modlitewne, wstawiennicy, oprawa liturgii, 

ewangelizatorzy zapraszający do kościoła. Duszpasterstwo akademickie 

(kościół oo. Franciszkanów, Na Miasteczku, Czyżyny), inne wspólnoty 

(Piaski Nowe) – odpowiedzialny Ks. Mariusz Susek.  

vii. 16 IV (termin do potwierdzenia) Jubileusz osób uzależnionych i tych, którzy 

im towarzyszą. Eucharystia i warsztaty dla księży, katechetów i rodzin – jak 

doprowadzić ludzi do terapii. 

viii. 21-23 III jubileusz młodzieży w Kraków-Arena, w ramach rekolekcji dla 

gimnazjum i szkół średnich. Promocja i program – odpowiedzialny Antoni 

Tompolski. 

ix. 21-24 IV rekolekcje kerygmatyczne w Mogile prowadzi bp Sandy Miller i 

bp Grzegorz Ryś. Jubileusz środowisk ewangelizacyjnych. 

x. 10 IX jubileusz rodzin – będzie to kilka wydarzeń, w centrum pielgrzymka 

do Kalwarii – odpowiedzialni pp. Porębscy 

xi. 6 XI jubileusz więźniów – pielgrzymka służby więziennej do Łagiewnik, 7 XI 

delegatów więźniów. Papież zwrócił uwagę, że bramą miłosierdzia są 

drzwi celi. Potrzebnych będzie 5 ekip ewangelizacyjnych o stałym składzie 

(Ruszcza, Podgórze, Montelupich, Trzebinia, Wadowice – tu działa już 

Galilea), które 6-ciokrotnia spotkają się z więźniami, by przygotować ich 

do spowiedzi i jubileuszu. Msze św. w więzieniach 3 XI. 



II. Pytania. 

a. Kapelan o. Rafał, trynitarz, przedstawił specyfikę zakładów. W areszcie na 

Montelupich możliwa będzie jedynie ewangelizacja przez radiowęzeł. W Ruszczy 

będzie potrzebna ekipa dla mężczyzn i kobiet, w Podgórzu jest oddział terapii 

alkoholików, recydywa i areszt – będą potrzebne trzy ekipy. 

b. Jubileusz chorych będzie 11 II w Centrum Jana Pawła II i w Mogile. 

c. Powstanie strona poświęcona Jubileuszowi. Informacje będą też na diecezja.pl i 

jestem.net.pl 

d. Katecheci mają jubileusz 9 I w swoich rejonach – na początku Jubileuszu, aby 

prowadzić innych do czegoś, czego doświadczyło się osobiście. 

e. Dzieło Miłosierdzia, w które mogliby się wszyscy włączyć przez jałmużnę i pracę.  

f.  Jubileusz Młodzieży z woli Papieża będzie w czasie Światowych Dni Młodzieży. 

Rekolekcje w Kraków-Arenie są szansą na przygotowanie, zaproszenie młodych, 

którzy nie są zaangażowani w życie Kościoła. 

g. 25 V Centralny wieczór uwielbienia – na Rynku Głównym w wigilię Bożego Ciała. 

Zaproszenie młodych na procesję Bożego Ciała. 

h. 16 IV Obchody 1050-lecia Chrztu Polski na stadionie Lecha w Poznaniu. 

Eucharystia sprawowana przez Biskupów Polski, w trzeci dzień obchodów. Będzie 

też szerszy program, o wymiarze ekumenicznym – w Polsce 7 Kościołów podpisało 

deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu. 

III. Spotkania w grupach tematycznych. 

a. Jubileusz Więźniów (Krystyna Sobczyk) – zgłosiło się 6 wspólnot, potrzeba 

znalezienia kapłanów. Następne spotkanie za miesiąc. 

b. 24 h dla Pana (ks. Mariusz Susek) – zgłosiło się 6 wspólnot. Ustalono następne 

spotkanie. 

c. Jubileusz Młodych (Antoni Tompolski). Konieczność dobrej informacji i programu; 

powiadomienie księży, by nie organizowali rekolekcji. 

d. Jubileusz Uzależnionych – nie było zainteresowanych. Kwestia oprawy muzycznej 

(Krystyna Sobczyk) i medialnej (Andrzej Lewek). 

e.  Jubileusz Rodzin (pp. Porębscy). Kwestia ustalenia co należy podjąć w parafii, 

diecezji, a co we wspólnotach. Wyznaczono następne spotkanie. 

f. Zakończenie Tygodnia Ekumenicznego (Karol Sobczyk). Zgłosiły się 4 wspólnoty. 

Szukanie kontaktu z innymi Kościołami i wspólnotami zainteresowanymi  

ekumenizmem. 


