
Papież Franciszek Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia), bulla na Rok Miłosierdzia 

Skrót – wybrane fragmenty, podział i nazwy rozdziałów pochodzą ode mnie 

 

Wprowadzenie 

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 Nazare-

tu. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą  objawia miłosierdzie Boga. 

Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostatecz-

ny 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 na-

dzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. 

Ramy czasowe Roku Jubileuszowego 

Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. 

Stąd też w swoim zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała 

się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie 

będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza.  

Wybrałem datę 8 grudnia, ponieważ jest ona bogata w znaczenie ze względu na współczesną historię 

Kościoła. Otworzę bowiem Drzwi Święte w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego 

II. Kościół czuje potrzebę żywego wspominania tej chwili, gdyż wtedy właśnie zaczynał się nowy bieg 

jego historii. Ojcowie zgromadzeni na Soborze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy powiew Ducha Świę-

tego, mówienia o Bogu do ludzi ich czasów w sposób bardziej zrozumiały. Po rozbiciu murów, które 

przez zbyt długi czas trzymały Kościół w zamknięciu jak w uprzywilejowanej cytadeli, nadszedł czas na 

głoszenie Ewangelii w nowy sposób.  

Rok Jubileuszowy zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 li-

stopada 2016 roku.  

Pismo święte n/t miłosierdzia 

«Cierpliwy i miłosierny» – to podwójne określenie spotykamy często w Starym Testamencie jako opis 

natury Boga. Miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzię-

ki któremu On objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa z wnętrzności. Pochodzi ona 

z wnętrza jako głębokie uczucie, naturalne, akt czułości i współczucia, odpuszczenia i przebaczenia. 

«Bo Jego miłosierdzie na wieki» (Ps 136[135]).  Jest to refren powtarzany po każdym wersecie Psalmu, 

który opowiada historię objawienia się Boga. Miłosierdzie sprawia, że historia Boga i Izraela staje się 

historią zbawienia. Bóg będzie spoglądał na człowieka nie tylko w historii, ale i na wieczność, wzrokiem 

miłosiernego Ojca. Przed swoją męką Jezus modlił się tymże właśnie Psalmem miłosierdzia. Zaświadcza 



o tym Ewangelista Mateusz, gdy pisze, że «po odśpiewaniu hymnu» (Mt 26, 30) Jezus wraz z uczniami 

wyszli w stronę Góry Oliwnej. Podczas, gdy Jezus odprawiał po raz pierwszy Eucharystię, jako Wieczną 

Pamiątkę swojej realnej obecności pomiędzy nami, umiejscawiał symbolicznie ten najwyższy akt Obja-

wienia w świetle miłosierdzia. W tymże samym horyzoncie miłosierdzia Jezus przeżywał swoją mękę i 

śmierć, świadomy wielkiej tajemnicy miłości, która wypełniła się na krzyżu. Świadomość, że sam Jezus 

modlił się tym Psalmem, czyni go dla nas chrześcijan jeszcze ważniejszym i sprawia, że powinien stać 

się on naszą modlitwą uwielbienia: «Bo Jego miłosierdzie na wieki». 

Osoba Jezusa jest niczym innym jak tylko miłością. To miłość, która się daje za darmo. Znaki, które czy-

ni przede wszystkim w stosunku do grzeszników, do biednych, wyłączonych, chorych i cierpiących, są 

naznaczone miłosierdziem. Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu. Nie ma też w Nim czegoś, co byłoby 

pozbawione współczucia. 

W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy 

nie uważa się za zwyciężonego dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech i 

pokonane zostanie odrzucenie. Znajdujemy w nich istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miło-

sierdzie jest ukazane jako siła, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza prze-

baczeniem. 

W innej przypowieści natomiast otrzymujemy naukę dotyczącą naszego chrześcijańskiego stylu życia. 

Sprowokowany pytaniem Piotra, ile razy należałoby przebaczyć, Jezus odpowiedział: «Nie mówię ci, że 

aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22) i opowiedział przypowieść o „nielito-

ściwym dłużniku”. Ta przypowieść zawiera głęboką naukę dla każdego z nas. Jezus stwierdza, że miło-

sierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się kryterium potrzebnym do zrozumienia, kim są Je-

go prawdziwi synowie. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to nam zostało naj-

pierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości 

miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć. Jakże wydaje się nieraz 

trudne to przebaczenie! A jednak jest ono narzędziem złożonym w nasze ręce, abyśmy byli w stanie 

osiągnąć spokój serca. Tak, jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, 

tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich. 

Kościół i miłosierdzie 

Główną belką, na której wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpaster-

skim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i 

z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła 

weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Nadszedł znowu czas dla Kościoła, aby 

przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia. Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego 

życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. 

Św. Jan Paweł II podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni. Samo słowo i po-

jęcie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i 

techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 

28). Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował pilną potrzebę głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w 

świecie współczesnym: «[ono jest podyktowane] miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w 

odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem».  



Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która zmierza aż do przebaczenia i do 

dania siebie samego, Kościół czyni się sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół jest 

obecny, musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w sto-

warzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć oazę miłosier-

dzia. 

Wskazówki na Rok Jubileuszowy 

Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista przy-

pomina nauczanie Jezusa, który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). 

Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie słowa Bożego. To 

oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które jest do nas zwrócone. 

Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, którą każda osoba 

przemierza w czasie swojej egzystencji. Pan Jezus wskazuje nam na etapy pielgrzymki, dzięki którym 

możemy osiągnąć ten cel: «Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potę-

pieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natło-

czoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy 

mierzycie» (Łk 6, 37-38). Mówi przede wszystkim, aby nie sądzić i by nie potępiać. Jezus wzywa rów-

nież do przebaczenia i do dawania. 

W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na 

najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób 

dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych w dzisiejszym świecie! Nie wpadajmy 

w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie pozwala odkryć nowości, w 

cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr po-

zbawionych godności. 

Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia 

względem ciała i względem ducha. Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy 

osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto jest głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przyjęli-

śmy przybysza i ubrali nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z więźniem (por. Mt 25, 31-45). 

Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że czło-

wiek zaczyna się bać, i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy zdolni do przezwyciężenia igno-

rancji, w której żyją miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść 

z biedy; czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i 

odrzuciliśmy każdą formę urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy; czy byliśmy cierpliwi na 

wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy powierzaliśmy Panu na modlitwie 

naszych braci i siostry.  

Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum Sakrament Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć 

nam wielkość miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrz-

nego. Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie, żeby spowiednicy stali się prawdziwym znakiem miłosier-

dzia Ojca. Spowiednicy są wezwani do tego, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji i pomimo 

wszystko, znakiem prymatu miłosierdzia. 



Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym zamierzam wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą zna-

kiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży. Będą to kapłani, którym udzielę władzy przebaczenia grze-

chów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłania. Będą przede 

wszystkim żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy szukają jego przebaczenia.  

Moje zaproszenie do nawrócenia kieruję z jeszcze większą intensywnością do tych osób, które znajdują 

się daleko od łaski Boga ze względu na sposób, w jaki żyją. Myślę w sposób szczególny o tych mężczy-

znach i kobietach, którzy należą do grup przestępczych, jakiekolwiek by one były. To samo wezwanie 

niech dotrze do osób wspierających bądź współuczestniczących w korupcji. Ta zgniła rana społeczeń-

stwa jest ciężkim grzechem, który woła do nieba, ponieważ uderza w same podstawy życia osobistego i 

społecznego.  

Sprawiedliwość a miłosierdzie 

Nie są to dwa aspekty sobie przeciwne, ale dwa wymiary tej samej rzeczywistości, która rozwija się 

stopniowo, aż do osiągnięcia swego szczytu w pełni miłości. Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawie-

dliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, któremu to ofiaruje kolejną możli-

wość okazania żalu, nawrócenia i uwierzenia. Bóg przekracza sprawiedliwość miłosierdziem i przeba-

czeniem. To nie oznacza umniejszenia sprawiedliwości bądź uczynienia jej zbędną, wręcz przeciwnie. 

Ten, kto błądzi, będzie musiał ponieść karę. Tyle że to nie jest koniec, ale początek nawrócenia, ponie-

waż doświadcza się czułości przebaczenia. Boża sprawiedliwość jest miłosierdziem udzielonym wszyst-

kim jako łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa zatem jest spra-

wiedliwością Boga nad nami wszystkimi i nad światem, ponieważ ofiaruje nam pewność miłości i no-

wego życia. 

Odpust 

Jubileusz niesie ze sobą również nawiązanie do odpustu. W Sakramencie Pojednania Bóg przebacza 

grzechy, które zostają naprawdę zgładzone, lecz jednak negatywny ślad, który grzechy zostawiły w na-

szym postępowaniu i w naszych myślach pozostaje. Miłosierdzie Boże jest jednakowoż silniejsze rów-

nież niż ten ślad. Staje się ono odpustem Ojca, który poprzez Kościół – Oblubienicę Chrystusa – dosięga 

grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości skutków grzechu, 

umożliwiając mu raczej działanie z miłością oraz wzrastanie w miłości, niż ponowny upadek w grzech. 

Odpust jest doświadczeniem świętości Kościoła, który ma udział we wszystkich dobrodziejstwach pły-

nących z Odkupienia Chrystusa, aby przebaczenie rozciągnęło się aż do ostatecznych skutków, do któ-

rych dociera miłość Boga. Żyjmy intensywnie Jubileuszem, prosząc Ojca o przebaczenie grzechów i o 

udzielenie swojego miłosiernego odpustu. 

Dialog 

Miłosierdzie posiada wartość, która przekracza granice Kościoła. Pozwala nam ono wejść w relacje z 

Judaizmem i z Islamem, które to religie uważają miłosierdzie jako jeden z najistotniejszych atrybutów 

Boga. Jak to już zauważyliśmy, strony Starego Testamentu przesycone są miłosierdziem, ponieważ 

opowiadają dzieła, których Pan dokonał dla swojego ludu w najtrudniejszych momentach jego historii. 

Islam ze swej strony, pośród imion przypisanych Stworzycielowi, przywołuje szczególnie dwa słowa:  

Miłosierny i Litościwy. 



Maryja 

Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez 

obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do 

sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości. 

Zakończenie 

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

ciec rozciąga nad nami. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas ko-

cha i że chce dzielić z nami swoje życie. Kościół bardzo silnie odczuwa pilną potrzebę głoszenia miło-

sierdzia Boga. Kościół wie, że jego pierwszym zadaniem, przede wszystkim w takim momencie, jak 

obecnie, pełnym wielkich nadziei i silnych przeciwieństw, jest wprowadzenie wszystkich w wielką ta-

jemnicę miłosierdzia Boga, kontemplując oblicze Chrystusa.  

 

Opracował o. Paweł Sroka OFMConv 


