
ZAMIAST WSTĘPU 

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej 

znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię  

w Jezusie z Nazaretu. Ojciec „bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2,4), gdy objawił Mojżeszowi swoje 

imię: „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6), sprawił, że człowiek 

mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. 

W „pełni czasów” (por. Ga 4,4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On 

swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją 

miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14,9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami  

i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. 

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem 

radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które 

objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg 

wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu 

każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze 

życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję 

bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. 

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy 

sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących 

jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. 

* * * 

Miłosierni jak Ojciec jest zatem „mottem” Roku Świętego. W miłosierdziu mamy dowód tego, jak 

Bóg kocha. On daje wszystko z siebie samego, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w zamian. 

Przychodzi nam z pomocą, kiedy go wzywamy. Piękne jest, że codzienna modlitwa Kościoła 

zaczyna się od słów: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi 

memu” (por. Ps 70, 2). Pomoc, której wzywamy, jest już pierwszym krokiem miłosierdzia Bożego, 

uczynionym w naszą stronę. On przychodzi, aby wybawić nas od słabości, w których żyjemy. Jego 

pomoc sprawia, że potrafimy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. Dzień za dniem, 

dotknięci przez Jego współczucie, możemy również i my być współczujący dla wszystkich. 

* * * 

Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od 

zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie 

przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje 

życie. Kościół bardzo silnie odczuwa pilną potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. Życie Kościoła 

jest autentyczne i wiarygodne, gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania przesłanie. 

Kościół wie, że jego pierwszym zadaniem, przede wszystkim w takim momencie, jak obecnie, 

pełnym wielkich nadziei i silnych przeciwieństw, jest wprowadzenie wszystkich w wielką tajemnicę 

miłosierdzia Boga, kontemplując oblicze Chrystusa. Kościół jako pierwszy jest wezwany do tego, 



aby stał się wiernym świadkiem miłosierdzia, wyznając je i żyjąc nim jako centrum objawienia 

Jezusa Chrystusa. Z serca Przenajświętszej Trójcy, z nieprzeniknionych głębokości tajemnicy 

Boga, wytryska i nieprzerwanie płynie wielka rzeka miłosierdzia. To źródło nigdy się nie może 

wyczerpać, bez względu na to, jak wielu do niego przyjdzie. Za każdym razem, gdy ktoś będzie go 

potrzebował, będzie mógł do niego przystąpić, ponieważ miłosierdzie Boga nie ma końca. Jak są 

nieprzeniknione głębokości tajemnicy, którą w sobie zawiera, tak też jest niewyczerpane bogactwo, 

które od niej pochodzi. 

W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno  

i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie 

zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu  

i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, niech 

powtarza z ufnością i bez ustanku: „Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają 

od wieków’ (Ps 25,6). 

pap. Franciszek, 

Misericordiae vultus, 

bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 

Rzym, 11 kwietnia 2015 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWY DO MIŁOSIERNEGO BOGA OJCA 

Litania do Miłosiernego Boga Ojca 

Do prywatnego odmawiania 

Kyrie, eleison – Chryste, eleison. Kyrie, eleison. 

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco jedyny Boże, 

Miłosierny Ojcze, początku wszelkiego istnienia, 

Miłosierny Ojcze, który byłeś, który jesteś i który będziesz wiecznie, 

Miłosierny Ojcze, nieśmiertelny Królu wieków, 

Miłosierny Ojcze, Boże w Trójcy Świętej jedyny, poza którym nie ma innego boga, 



Miłosierny Ojcze, Boże wszechmogący, 

Miłosierny Ojcze, mądrości odwieczna, 

Miłosierny Ojcze, stwórco wszechświata, 

Miłosierny Ojcze, stwórco nieba i ziemi, 

Miłosierny Ojcze, stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, 

Miłosierny Ojcze, stwórco duchów niebieskich, 

Miłosierny Ojcze, stwórco wszelkiego dobra, 

Miłosierny Ojcze, dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi, 

Miłosierny Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego, 

Miłosierny Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem, 

Miłosierny Ojcze, źródło nieskończonego miłosierdzia, 

Miłosierny Ojcze, potęgo Bożej sprawiedliwości, 

Miłosierny Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w raju umieściłeś pierwszego człowieka, 

Miłosierny Ojcze, Boska Opatrzności, która troszczy się o każde stworzenie, 

Miłosierny Ojcze, Dobro Najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę, 

Miłosierny Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym, 

Miłosierny Ojcze, który w obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do Ziemi Obiecanej, 

Miłosierny Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam swoje przykazania, 

Miłosierny Ojcze, który przez proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości, 

Miłosierny Ojcze, który dałeś nam Niepokalaną Maryję na Matkę Zbawiciela, 

Miłosierny Ojcze, który wydałeś dla odkupienia rodzaju ludzkiego na śmierć krzyżową swego 

jedynego Syna Jezusa, 

Miłosierny Ojcze, który przez ofiarę Jezusa i Jego zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie 

wieczne i otworzyłeś nam bramy nieba, 

Miłosierny Ojcze, który objawiłeś się nam i podczas chrztu Jezusa w wodach Jordanu oraz na 

Górze Przemienienia, 

Miłosierny Ojcze, nieskończenie dobry, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, 

udzielać łask, przebaczać grzechy i zbawić każdego człowieka, 

Miłosierny Ojcze, który za swą niepojętą miłość do ludzi pragniesz jedynie miłości, czci i 

wdzięczności człowieka, 

Miłosierny Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na powrót każdego syna 

marnotrawnego, 

Miłosierny Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z ojców. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

– przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

– wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

– zmiłuj się nad nami. 

Boże, Miłosierny Ojcze, usłysz nas. 

Boże, Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas. 



Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Ojcze, który rozciągasz swą władzę nad żywymi  

i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i pokornym. 

Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje ojcowskie ramiona. Amen. 

Modlitwa błagalna o łaski 

Boże, Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w 

mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby nad tym stworzeniem panował. Świat cały przy Tobie 

jest jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo 

wszystko jest w Twojej mocy, i budzisz sumienia grzeszników, by się nawrócili. Miłujesz bowiem 

wszystkie stworzenia, oszczędzasz je, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia; bo we 

wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. 

Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą 

śmierci. Posłałeś Jednorodzonego Syna Swojego, aby nas zbawił. Ty wraz ze swym Synem 

zesłałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas prostą drogą do pełnej świętości. Ty również każdego 

dnia obdarzasz nas w obfitości wszelkimi dobrami. 

Dlatego szczerym sercem dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za wszelkie dobra naturalne  

i nadprzyrodzone. Jakże często sprzeniewierzamy się Tobie i nasze drogi nie są drogami Twoimi. 

Dodaj nam więc mocy do zwalczania w nas tego wszystkiego, co jest Tobie przeciwne. 

Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaskawy, pozwól nam, niegodnym, zwać się Twoimi 

dziećmi. Obdarz nas również tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca… Prosimy Cię, 

ale Twoja wola niech się stanie, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest właściwe. Mamy dobrą wolę, 

postanowienie i pragnienie, aby iść drogą Twoich przykazań, życiem głosić Twoją chwałę i dobroć. 

Amen. 

Zmiłuj się nad całym światem 

Ojcze Przedwieczny, który z miłości dla nas wydałeś na śmierć Syna swego jedynego, błagamy 

Cię przez Jego krew i zasługi oraz przez Serce Jego, zmiłuj się nad całym światem i przebacz 

wszystkie grzechy, które ludzie popełniają. Przyjmij pokorne wynagrodzenie, które Ci ofiarujemy. 

Złącz je z zasługami Twojego Boskiego Syna, aby wszystkie nasze czyny miały wielką 

skuteczność. Ojcze Przedwieczny, zmiłuj się nad nami i racz pamiętać, że to jeszcze czas 

miłosierdzia, a nie sprawiedliwości. 

s. Maria Józefa Menéndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM ROKU MIŁOSIERDZIA  

2015 

8 grudnia – otwarcie Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra. 

13 grudnia – otwarcie Drzwi Świętych w bazylice św. Jana na Lateranie i w katedrach na 

świecie. 

2016 

1 stycznia (Światowy Dzień Pokoju) – otwarcie Drzwi Świętych w bazylice Matki Boskiej 

Większej. 

19-21 stycznia – jubileusz duszpasterzy pielgrzymkowych i pracowników miejsc 

pielgrzymkowych. 

25 stycznia – otwarcie Drzwi Świętych w bazylice św. Pawła za Murami. 

2 lutego – jubileusz osób zakonnych i zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. 

10 lutego (Środa Popielcowa) – rozesłanie misjonarzy miłosierdzia. 

22 lutego – jubileusz Kurii Rzymskiej. 

4-5 marca – „24 godziny dla Pana” z nabożeństwem pokutnym w bazylice św. Piotra. 

20 marca (Niedziela Palmowa) – diecezjalny Dzień Młodzieży w Rzymie. 

3 kwietnia (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – jubileusz wiernych żyjących duchowością 

Bożego Miłosierdzia. 

24 kwietnia – jubileusz dorastającej młodzieży (13-16 lat), przystępującej do bierzmowania, pod 

hasłem „Wyznawanie wiary i budowanie kultury miłosierdzia”. 

29 maja (obchody Bożego Ciała we Włoszech) – jubileusz diakonów. 

3 czerwca (uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa) – jubileusz kapłanów (obchody 

160. rocznicy ustanowienia tej uroczystości w 1856 roku przez Piusa IX). 

12 czerwca – jubileusz chorych i niepełnosprawnych. 

26-31 lipca – jubileusz młodzieży (Światowe Dni Młodzieży w Krakowie). 

4 września (liturgiczne wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty) – jubileusz wszystkich osób 

pracujących i angażujących się w służbę miłosierdzia. 

25 września – jubileusz katechistów i katechetów. 

8-9 października – jubileusz maryjny. 

1 listopada – papieska Msza Święta za zmarłych. 

6 listopada – jubileusz więźniów w bazylice św. Piotra. 

13 listopada – zamknięcie Drzwi Świętych w papieskich bazylikach Rzymu i w diecezjach. 

20 listopada (uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata) – zamknięcie Drzwi 

Świętych w bazylice św. Piotra i zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia. 

 

 

 


