
 
 

 

„Miłosierni jak Ojciec” 

Jubileusz Droga Miłosierdzia w Basilique du Sacré-Coeur de 

Montmartre 
 

WPROWADZENIE: 

Pielgrzymując do Bramy Miłosierdzia 

 

„Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą każda 

osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, 

który idzie drogą aż do pożądanego celu. Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w 

każdym innym miejscu, będziemy musieli wyruszyć w pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie 

się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, wymagającym 

zaangażowania i poświęcenia. Pielgrzymka niech zatem stanie się bodźcem do nawrócenia: przechodząc 

przez Drzwi Święte pozwolimy, by nas spowiło miłosierdzie Boże, i zobowiążemy się, że będziemy 

miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 14) 

 

Ewangelia według sw. Łukasza Rozdział 10,25-37 

 

A oto powstał jakis uczony w Prawie i wystawiajac Go na próbe, zapytał: 

”Nauczycielu, co mam czynic, aby osiagnac zycie wieczne?” 

Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” 

On rzekł: Bedziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, cała 

swoja dusza, cała swoja moca i całym swoim umysłem; a swego blizniego jak 

siebie samego. 

Jezus rzekł do niego: ”Dobrzes odpowiedział. To czyn, a bedziesz zył”. 

Lecz on, chcac sie usprawiedliwic, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliznim?” 

Jezus nawiazujac do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do 

Jerycha i wpadł w rece zbójców. Ci nie tylko ze go obdarli, lecz jeszcze rany 

mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził ta droga pewien kapłan; zobaczył go i minał. 

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minał. 



 
 

Pewien zas Samarytanin, bedac w podrózy, przechodził równiez obok niego. 

Gdy go zobaczył, wzruszył sie głeboko: 

podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewajac je oliwa i winem; 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”. 

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!” 



 
 

„Miłosierni jak Ojciec” 

Jubileusz Droga Miłosierdzia w Basilique du Sacré-Coeur de 

Montmartre 
 

 

Etap pierwszy: Na drodze do Jerycha: przyjrzyjmy się na naszym zranieniom. 

Staję przed Bogiem taki, jaki jestem i bez lęku powierzam moje życie 

miłosiernemu Ojcu.  

Kaplica Maryi, schronienie grzeszników 

„Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do 

Jerycha i wpadł w rece zbójców. Ci nie tylko ze go obdarli, lecz jeszcze rany 

mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził ta droga pewien kapłan; zobaczył go i minał. 

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minał.” 

(Łk 10,30-32) 

 

Podczas tego pierwszego etapu naszej drogi zachowajmy ciszę i zajrzyjmy w głąb serca. Zadajmy sobie 

pytanie: Co w moim życiu przypomina nieuporządkowanie panujące w Jerychu? Na jaką „złą ścieżkę", 

dałem się zwieść? Jak wielkie pragnienie nawrócenia pozostawił Pan w moim sercu? 

„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.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 19) 

 

Akt skruchy. 

Upokarzam się przed Tobą, o Panie i Boże mój, na widok tylu nieprawości moich; a zważając z jednéj 

strony dobroć Twoję, a z drugiéj złość moję, wstydzę się bardzo niewdzięczności mojéj, i całém sercem 

żałuję i boleję, żem Ciebie Boga mojego, tak dobrego i miłosiernego, tylu grzechami zasmucił(a). 

Brzydząc się niemi wszystkiemi, nienawidzę ich nad wszystko, i postanawiam sobie, a Tobie przyrzekam, 

przy pomocy łaski Twojéj, nigdy już nie grzeszyć. Tak mi Boże dopomóż. 

 



 
 

Rachunek sumienia proponowany przez Papieża Franciszka. 

 

„Pan Jezus wskazuje nam etapy pielgrzymki umożliwiającej osiągnięcie tego celu: «Nie sądźcie, a nie 

będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypływającą ponad brzegi wsypią w 

zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6, 37-38). Mówi przede 

wszystkim, by nie sądzić i nie potępiać. Jeśli człowiek nie chce zostać osądzony przez Boga, nie powinien 

stawać się sędzią swego brata. Ludzie bowiem w swoim osądzie zatrzymują się zwykle na powierzchni, 

podczas gdy Bóg zagląda do wnętrza. Jaką krzywdę wyrządzają słowa, kiedy rodzą je uczucia zazdrości i 

zawiści! Mówienie źle o nieobecnym bracie jest równoznaczne z przedstawianiem go w złym świetle, 

szkodzeniem jego reputacji i wystawianiem go na pastwę plotek. Nie sądzić i nie potępiać znaczy 

również, w sensie pozytywnym, umieć dostrzec dobro, które jest w każdej osobie, i nie pozwolić, by 

ucierpiała ona z powodu naszego stronniczego osądu i roszczeń do wszechwiedzy. Ale to jeszcze nie 

wystarcza do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również do przebaczania i do dawania. Mamy być 

narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla 

wszystkich, wiedząc, że również Bóg wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością.” 

(Misericordiae Vultus, 14) 

„Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas 

chrześcijan jest nakazem, od którego nie możemy się uchylać. Jakże trudne wydaje się nieraz 

przebaczanie! A przecież przebaczanie jest narzędziem złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli 

osiągnąć spokój serca. Uwolnienie się od żalu, złości, przemocy i zemsty — to warunki konieczne do 

tego, by żyć szczęśliwie. Przyjmijmy zatem zachętę Apostoła: «Niech słońce nie zachodzi nad waszym 

gniewem» (Ef 4, 26). Słuchajmy przede wszystkim słów Chrystusa, który przedstawił miłosierdzie jako 

ideał życia i jako kryterium wiarygodności dla naszej wiary: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7). To błogosławieństwo powinno stać się dla nas inspiracją w tym Roku 

Świętym.” 

(Misericordiae Vultus, 9) 

„Nie możemy uciec od słów Pana, i na ich podstawie będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść głodnemu, czy 

daliśmy pić spragnionemu, czy przyjęliśmy przybysza i odzialiśmy nagiego, czy mieliśmy czas dla chorego 

i więźnia (por. Mt 25, 31-45). Podobnie zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy przezwyciężyć wątpliwości, 

które rodzą strach i stają się źródłem samotności; czy potrafiliśmy pokonać niewiedzę, w której żyją 

miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyzwolić się z ubóstwa; 

czy okazaliśmy bliskość samotnemu i uciśnionemu; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraża, i 

odrzuciliśmy wszelką formę urazy i nienawiści, która prowadzi do przemocy; czy byliśmy cierpliwi na 

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

naszych braci i siostry. W każdym z tych «najmniejszych» jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się 

znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy 

mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: 

«Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości».” 

(Misericordiae Vultus, 15) 

 

 



 
 

„Miłosierni jak Ojciec” 

Jubileusz Droga Miłosierdzia w Basilique du Sacré-Coeur de 

Montmartre 
 

Etap drugi 

Przyszedł szukać każdego z nas. 

Woda chrzcielna: spotkanie z Chrystusem uzdrowicielem i łaską sakramentów. 

 

„Pewien zas Samarytanin, bedac w podrózy, przechodził równiez obok niego. 

Gdy go zobaczył, wzruszył sie głeboko: 

podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewajac je oliwa i winem...” 

(Łk 10,33-34) 

 

„W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On niestrudzenie otwiera drzwi swojego serca, by 

powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie. [...] Z serca Przenajświętszej Trójcy, z głębi 

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

wyschnąć, bez względu na to, jak wielu z niego zaczerpnie. Za każdym razem, gdy ktoś będzie go 

potrzebował, będzie miał do niego dostęp, ponieważ miłosierdzie Boga nie ma końca.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 25) 

 

Chrystus nas umiłował  i niósł z sobą każdego z nas na Krzyż, z naszymi słabościami i grzechami, aby dać 

nam nowe życie i przyciągnąć do Ojca.  

Zbliżając się do wody chrzcielnej, przypomnijmy sobie, że zostaliśmy zanurzeni w Miłosierdziu Bożym, w 

śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Prośmy o łaskę czystego serca i otwartego ducha, które są 

największymi nośnikami miłosierdzia w tym świecie. 

Czyniąc znak krzyża wodą święconą, możemy powiedzieć cicho:  

„PANIE, WIERZE W TWOJE MILOSIERDZIE”.  

 

 

 

 



 
 

„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. 



 
 

„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. 

 

 

 



 
 

„Miłosierni jak Ojciec” 
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Etap piąty 

Przejście przez Bramę Miłosierdzia 

„Drzwi Święte [to] Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, 

który pociesza, przebacza i daje nadzieję.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 3) 

 

Przechodzimy przez bramę, aby dołączyć do Boga i pozwolić Bogu do nas dołączyć, kierując się 

jednocześnie pragnieniem komunii serc z naszymi braćmi. Przejście to prowadzi nas do nawy przed 

wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

 

MODLITWA NA PRZEJSCIE PRZEZ BRAME MILOSIERDZIA 

Przenajświętszy Ojcze,  

Boże czuły i miłosierny, 

na progu tych Świętych Drzwi, 

niech spocznie na nas Twój wzrok pełen dobroci. 

W momencie przejścia, 

niech nasze serca zwrócą się  w pełni ku Tobie. 

Wysłuchaj nas Panie i zmiłuj się nad nami! 

 

Daj nam łaskę szczerej pokuty, 

przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. 

 

Umocnij nas na drodze nawrócenia 

mocą Ducha Świętego. 

Pociągnij nas do czynów miłosierdzia i aktów pojednania 

i uchroń nas przed osądzaniem innych. 

Umocnij nas w walce ze złem. 



 
 

Spraw, abyśmy uważnie słuchali Twojego Słowa 

i stali się radosnym znakiem Twojej miłości. 

Wysłuchaj nas Panie i zmiłuj się nad nami! 

 

Przebacz nam i uświęć nas, 

abyśmy w godzinie naszej śmierci 

mogli stanąć przed Tobą, oczyszczeni z wszelkiej niegodziwości 

i razem z naszymi braćmi wychwalali 

Twoje Miłosierdzie. 

Amen. 



 
 

 

„Miłosierni jak Ojciec” 
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 Etap szósty: Kielich Miłosierdzia i adoracja eucharystyczna 

 

Umieśćmy nasz bilet dzieł miłosierdzia w Kielichu Miłosierdzia. 

- „Boże przyjdź mi z pomocą, wybaw nas Panie!” (Psalm 69) 

- „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą ”. (Iz 41,10) 

Adorujmy w milczeniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w obecności Najświętszego Sakramentu i 

módlmy się za Papieża Franciszka w intencjach, które nosi on w swoim sercu dla dobra Kościoła i całego 

świata. 

 

BAZYLIKA MODLITWA 

 

Panie, który zechciałeś pozostać wsród nas  

w Najświętszej Eucharystii, 

tajemnicy Twojej Miłości ; 

pragniemy, w Tobie, 

łączyć się z tymi wszystkimi,  

którzy tu przychodzą, by Cię adorować  

w duchu i w prawdzie.  

 

Modląc się, zarwóno w dzień jak i w nocy, 

chcemy ofiarować naszą obecność  

w odpowiedzi Twojej Obecności.  

Pozwól nam w ciszy wsłuchiwać się  

w Ciebie, Ty który chcesz objawiać się nam  

w skrytości naszego serca. 



 
 

Pozwól nam oddać się Tobie :  

niech z naszego serca wznoszą się  

do Ciebie uwielbienie i błaganie,  

ofiara naszego życia pełna nadziei. 

 

Niech  Najświętsze Twe Serce, źródło wszelkiego miłosierdzia, 

zachowa nasze serca 

w pokoju i wewnętrznej radości,  

niech umocni naszą  wiarę, odnowi naszą  

miłość i rozpali naszą nadzieję. 

Amen. 

 

JUBILEUSZ MODLITWA 

© PAPIESKA RADA DS. KRZEWIENIA NOWEJ EWANGELIZACJI 

 

Panie Jezu Chryste, 

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski 

i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. 

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. 

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, 

a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. 

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, 

a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. 

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do 

kazdego nas: 

O, gdybyś znała dar Boży! 

  

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, 

Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: 

spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i 

uwielbionego. 

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, 



 
 

aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: 

niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza 

przebaczenia od Boga. 

  

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, 

aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, 

a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i 

uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. 

  

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen 

 


