
 
 

„Miłosierni jak Ojciec” 

Jubileusz Droga Miłosierdzia w Basilique du Sacré-Coeur de 

Montmartre 
 

Etap trzeci: Chciał utworzyć Kościół, aby dzielić się z nami swoim życiem. 

Gospoda-Kościół: Słowo Boże, Dziewica Maryja i sakramenty. 

„...Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielegnował go. 

Nastepnego zas dnia wyjał dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: ”Miej o 

nim staranie, a jesli co wiecej wydasz, ja oddam tobie, gdy bede wracał”.  (Łk 10,34-35) 

 

Gospoda to Kościół, który powierza nam Chrystus. Kościół to miejsce, w którym otrzymujemy Słowo 

Boże i sakramenty. To słowo życia, przekazane przez Pismo Święte, zawiera się w podwójnym 

przykazaniu miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym 

swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego". (Łk 10,27) 

Miłość do Boga, miłość do bliźniego, to „dwa srebrniki”, które Chrystus daje nam poprzez Kościół w 

oczekiwaniu na powtórne przyjście w czasach ostatecznych. 

Każdy z nas ma przed sobą dwa wersety Pisma, do których kontemplacji jesteśmy zaproszeni, aby 

przygotować  się do przejścia przez Święte Drzwi i żyć miłosierdziem na co dzień.  

„Abyśmy byli zdolni do miłosierdzia, musimy najpierw wsłuchać się w Słowo Boże. To oznacza, że trzeba 

odkryć na nowo wartość ciszy, aby móc medytować nad słowem, które jest do nas zwrócone.”  

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 13) 

 

KOŚCIÓŁ TAKŻE JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM MARYJA, MATKA ZBAWICIELA, PRZYJMUJE NAS WSZYSTKICH. 

„Myślą podążam teraz do Matki Miłosierdzia. [...] Słowa Jej kantyku chwały, wypowiedziane na progu 

domu św. Elżbiety, były poświęcone miłosierdziu, które się rozciąga «z pokolenia na pokolenie» (Łk 1, 

50). [...] Maryja potwierdza, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo 

nie wykluczając. Zwracajmy się do Niej słowami starożytnej, a zarazem wciąż nowej modlitwy Salve 

Regina [Witaj, Królowo], prosząc, aby nigdy nie przestała zwracać ku nam swoich miłosiernych oczu i 

uczyniła nas godnymi kontemplowania oblicza miłosierdzia — Jej Syna Jezusa.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 24) 

W Kościele opieramy się na wyznaniu wiary świętego Piotra, przekazanemu przez apostołów. Mając na 

uwadze otrzymanie odpustu zupełnego z okazji Roku Świętego, proponujemy zatrzymać się przed figurą 

świętego Piotra i powiedzieć CREDO (WIERZE W BOGA), w duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem, 

następcą Piotra. 


