
 
 

„Miłosierni jak Ojciec” 

Jubileusz Droga Miłosierdzia w Basilique du Sacré-Coeur de 

Montmartre 

 

Etap czwarty 

Razem ze świętymi z dawnych i obecnych czasów, stawajmy się rzecznikami 

miłosierdzia. 

Kaplica świętej Małgorzaty Marii: dzieła miłosierdzia i wstawiennictwo świętych     

„Któryz z tych trzech okazał sie, według twego zdania, bliznim tego, który wpadł w rece zbójców?” 

On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”.  

Jezus mu rzekł: ”Idz, i ty czyn podobnie!” 

(Łk 10,36-37) 

„Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie zastanowili się podczas Jubileuszu naduczynkami 

miłosierdzia względem ciała iwzględem ducha. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często 

uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie 

ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki 

miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 15) 

 

- UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA:  

głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, chorych 

nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać.  

- UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUCHA:  

wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy 

chętnie darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. 

 

ZOBOWIAZUJEMY SIE DO PODJECIA CZYNOW MILOSIERDZIA, które zapisujemy na „bilecie dzieł miłosierdzia”, 

który złożymy  Panu w Kielichu Miłosierdzia, po przejściu przez Bramę Miłosierdzia. 

 

 

 



 
 

„Niech nasza modlitwa obejmie również wielu świętych i błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia 

misję swojego życia.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 24) 

 

Angażując się w czyny miłosierdzia, powierzamy się wstawiennictwu świętych miłosierdzia, a zwłaszcza 

tych, którzy przybyli przed nami na pielgrzymkę na Montmartre, aby pomogli nam  pójść w swoje ślady. 

 

LITANIA DO SWIETYCH MILOSIERDZIA 

Poprzez świętego Dionizego, który oddał swoje życie w imię miłości, aby głosić naszym ojcom Dobrą 

Nowinę, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez świętą Małgorzatę Marię, która kontemplowała Serce Jezusa płonące z miłości do wszystkich 

ludzi, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez świętego Wincentego à Paulo, niezmordowanego apostoła miłosierdzia wobec najbiedniejszych 

i opuszczonych, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez świętego Ludwika Martina, świadka czułości Boga w życiu rodzinnym, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, która z pełną ufnością oddała się miłosiernej miłości Boga. 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez błogosławionego Karola de Foucauld, który doznał miłosierdzia od Jezusa i promieniał czułością 

wśród swoich małych braci, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez świętą Faustynę Kowalską, która została wezwana do odkrycia głębi Bożego Miłosierdzia, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez Świętego Jana XXIII, budowniczego pokoju i pojednania między ludźmi, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Poprzez Świętego Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia w Kościele nowego milenium, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

 

 

 


