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8 grudnia Ojciec Święty Franciszek otworzy Rok
Miłosierdzia, który potrwa do uroczystości Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r.
Od pierwszego jubileuszu ogłoszonego przez Bonifacego VIII w roku 1300 obecny Rok Miłosierdzia jest
30. rokiem jubileuszowym. Przeżywaliśmy ponadto
szczególne inicjatywy duszpasterskie w ramach: Roku Maryjnego, Roku Rodziny, Roku Różańca, Roku
Eucharystii, Roku św. Pawła, Roku Kapłańskiego,
Roku Wiary oraz trwającego jeszcze Roku Życia
Konsekrowanego.
W oficjalnym dokumencie ogłaszającym Rok
Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek napisał: „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. [...] Pragnę, aby 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. Dla Ojca Świętego 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 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”.
http://pl.radiovaticana.va
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Na czas obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia w naszej diecezji wyznaczone zostały
następujące kościoły z symboliczną Brama
Miłosierdzia: katedra św. Janów oraz sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Toruniu; kościoły, które mają
zatwierdzony status sanktuarium; oraz najstarsze
świątynie w miastach, gdzie brak sanktuarium.
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W klimat przygotowań do Roku Miłosierdzia
wpisuje się ciekawa inicjatywa kleryków z Wyższego
Seminarium Duchownego w Gdańsku, która szczególnie spodobała się Ojcu Świętemu. 17 listopada 2013
roku po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Papież
Franciszek powiedział: „A teraz chciałbym wam zalecić pewne lekarstwo. Może ktoś pomyśli: «Czyżby
Papież został teraz aptekarzem?» To jest szczególne
lekarstwo na urzeczywistnienie owoców Roku Wiary,
który dobiega końca. A jest to lekarstwo składające
się z 59 paciorków nasercowych. Jest to «duchowe
lekarstwo» i nazywa się «Miserikordyna».

To pudełeczko z 59 paciorkami nasercowymi. W
tym pudełeczku jest lekarstwo, a wolontariusze je
wam rozdadzą, gdy będziecie opuszczali plac. Weźcie
je! Jest w nim koronka różańca, na której można odmawiać także «Koronkę do Miłosierdzia Bożego».
Będzie to duchowa pomoc dla naszej duszy w szerzeniu wszędzie miłości, przebaczenia i braterstwa. Nie
zapomnijcie jej zażywać, ponieważ dobrze robi. Dobrze robi dla serca, dla duszy i dla całego życia!”

Informacje o leku
Co to jest miserikordyna i w jakim celu się ją stosuje?
- Miserikordyna to lek duchowy, który sprawia, że dusza otrzymuje miłosierdzie. Objawia się to poprzez
pokój serca, wewnętrzną radość i pragnienie czynienia dobra. Jego skuteczność jest gwarantowana
słowami Jezusa.
Zanim zastosujesz lek:
- Znajdź ciche miejsce, np. pokój, kościół.
- Uklęknij, wycisz się, wyjmij obrazek Jezusa Miłosiernego.
- Uczyń znak krzyża, spójrz na obrazek i z wiarą powiedz: Jezu, ufam Tobie.
Jak stosować lek?
- Profilaktycznie zaleca się raz dziennie, a w stanach
nagłych tyle razy, ile dusza zapragnie.
- Dawkowanie dla dzieci i dorosłych jest identyczne.
Możliwe działania niepożądane i przeciwwskazania:
- Brak jakichkolwiek działań niepożądanych i przeciwwskazań. Można stosować wraz z innymi modlitwami. Stosowanie sakramentów świętych sprzyja
działaniu leku duchowego.
Inne informacje:
- Zastosowanie leku trwa tylko 7 minut (to 0,49%
dnia).
- Koronka to modlitwa zawierzenia woli Bożej i prośby o miłosierdzie Boże, które jest większe niż jakikolwiek grzech i problem. Dlatego każdy kto prosi o
miłosierdzie, otrzymuje je. Im bardziej zaufasz Jezusowi, tym więcej od Niego otrzymasz. On jest Bogiem wszechmocnym i może dać Ci wszystko, co
jest dobre i piękne.
Instrukcja obsługi:
Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę...
Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję
Ci ciało i krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki miej
miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty
Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i
nad całym światem.

