BRAMY MIŁOSIERDZIA ZOSTAŁY OTWARTE
8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice św. Piotra w Watykanie papież
Franciszek zainaugurował Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który potrwa do 20 listopada 2016 r. Zgodnie z
jego pragnieniem i poleceniem w poszczególnych diecezjach zostały ustanowione kościoły jubileuszowe.
Wśród świątyń w archidiecezji przemyskiej wyróżnionych w ten sposób, Ks. Abp Józef Michalik wyznaczył
również sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. 13 grudnia,
celebracji otwarcia Drzwi Jubileuszowych i uroczystej Eucharystii rozpoczynającej Rok Miłosierdzia

8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek
zainaugurował Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który potrwa do 20 listopada 2016 r. Zgodnie z jego
pragnieniem i poleceniem w poszczególnych diecezjach zostały ustanowione kościoły jubileuszowe. Wśród
świątyń w archidiecezji przemyskiej wyróżnionych w ten sposób, Ks. Abp Józef Michalik wyznaczył również
sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. 13 grudnia, celebracji
otwarcia Drzwi Jubileuszowych i uroczystej Eucharystii rozpoczynającej Rok Miłosierdzia w sanktuarium,
przewodniczył przełożony generalny księży michalitów, ks. Kazimierz Radzik.
Ojciec Święty otwierając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pragnie, by obchody Roku Świętego były dla
wszystkich wierzących żywym doświadczeniem bliskości Boga, autentycznym doświadczeniem Jego
miłosierdzia, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie
zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni winni odbyć krótką pielgrzymkę do
Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, na
znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede
wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem.
Warunkiem koniecznym do zyskania odpustu jest również wyznanie wiary oraz modlitwa w intencji Ojca
Świętego.
Szczególną zachętą papieża Franciszka jest także, "aby Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogactwo
zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne
w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, - zapewnia Ojciec Święty kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże
się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą
miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia,
które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością".
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