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Archikatedra otwarta jest przez cały dzień. Za-
wsze można do niej wejść, aby spotkać się z Bo-
giem. Brama Miłosierdzia otwarta jest tylko na 

czas ogłoszonego przez Ojca Świętego Roku Miłosier-
dzia (13.12.2015 – 20.11.2016). 

Miłosierny Bóg nigdy nie zamyka przed nami drzwi 
(por. Ap. 3,8), a do naszych niestrudzenie kołacze pra-
gnąc być usłyszanym i zaproszonym do intymnej bli-
skości (por. Ap. 3,20). 

Przejście przez Bramę Miłosierdzia oznacza podjęcie 
świadomej decyzji otwarcia siebie na spotkanie z Bo-
giem i  wejście w  przestrzeń Jego miłosierdzia. Ozna-
cza początek drogi, na której On sam wciąż zaskakuje 
i pragnie być zaskakiwany naszym miłosierdziem (por. 
bulla Misericordiae vultus papieża Franciszka). 

„Oto postawiłem jako dar przed tobą 
drzwi otwarte, których  nikt nie może za-
mknąć”

(Ap 3,8)

„Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto po-
słyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego 
i będę z nim wieczerzać, a on ze mną. 

(Ap 3,20)

„Są chwile, w których jeszcze mocniej je-
steśmy wzywani, aby utkwić wzrok w mi-
łosierdziu, byśmy sami stali się skutecz-
nym znakiem działania Ojca. Z  tego 
właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczaj-
ny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski 
czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo 
wierzących jeszcze mocniejszym i  sku-
teczniejszym.” 

(Papież Franciszek,  
bulla Misericordiae vultus, 3)
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W pierwszym etapie wejścia w przestrzeń mi-
łosierdzia napotykamy obraz Miłosierdzia 
Bożego oraz Matki Bożej Miłosierdzia, a na 

sklepieniu fresk przedstawiający św. Marię Magdalenę 
w chwale. 

Maryja – w całym swoim życiu w pełni posłuszna 
Bogu oraz Maria Magdalena, która pokochała Jezusa 
z głębokości swojego grzechu i poniżenia niosą nadzie-
ję, że niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteśmy, zawsze 
możemy przybliżyć się do Jezusa Miłosiernego. 

To On jest bramą, przez którą możemy wkroczyć 
w Bożą przestrzeń. Zjednoczeni z Nim w sakramencie 
chrztu św. zyskujemy nową naturę, nową Bożą rodzinę 
i nowe powołanie króla, kapłana i proroka.
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Na tym etapie Drogi Miłosierdzia po prawej stro-
nie widoczny jest konfesjonał z obecnym przez 
wiele godzin w ciągu dnia kapłanem, a po lewej 

- obraz Trójcy Świętej. Pomiędzy jednym i drugim jest 
ścisły związek, bo otrzymane i ofiarowane przebacze-
nie uzdrawia nas nie tylko indywidualnie, ale także le-
czy i umacnia nasze relacje z Bogiem i ludźmi upodab-
niając je do relacji miłości pomiędzy osobami Trójcy 
Świętej.

Jest to przestrzeń zadumy nad tym, czy nasze spo-
wiedzi sprowadzają się do odczucia ulgi po wyrzuceniu 
z siebie listy grzechów, czy też przeżywane są jako od-
nowienie i umocnienie więzi z Bogiem. 

Jest to także czas na pomyślenie o ludziach, którzy 
obdarzyli nas przebaczeniem, o tych, z którymi dzięki 
przebaczeniu więź została podtrzymana i o tych, któ-
rzy jeszcze na nasze przebaczenie czekają. 



– 10 – – 11 –

W kolejnym etapie Drogi Miłosierdzia napo-
tykamy obraz Matki Bożej Płaczącej, figurę 
św. Antoniego z ręką wyciągniętą w geście 

podawania chleba oraz freski przedstawiające św. Igna-
cego Loyolę, który wszystko pragnął czynić na większą 
chwałę Boga. 

Przypomina nam to, że w przestrzeni miłosierdzia 
nie może zabraknąć  współczucia i niesienia potrzebu-
jącym wielkodusznej, konkretnej pomocy.

Okazywana pomoc może budować pomiędzy 
ludźmi mur dzielący ich na „lepszych” i  „gorszych”. 
W przestrzeni miłosierdzia pomoc dokonuje się w spo-
tkaniu osób, które są dziećmi Boga i dlatego nigdy nie 
dzieli, ale tworzy wzajemną więź.
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Kresem Drogi Miłosierdzia jest kaplica Krzyża 
Trybunalskiego, którego kopia z umieszczony-
mi w drzewcu relikwiami Krzyża Świętego  na-

wiedza parafie naszej archidiecezji.  
W tej kaplicy przez cały dzień wystawiony jest Naj-

świętszy Sakrament.
Jezus przez całe życie uzdrawiał, karmił, uwalniał 

od złych duchów, uczył jak w  pełni żyć, przebaczał, 
wskrzeszał…

Jego miłość ogarniała wszystkich bez wyjątku: in-
nych, obcych, wykluczonych. Na Krzyżu przekroczyła 
granicę bólu, poniżenia i opuszczenia.

Świadomość, że On „do końca nas umiłował” (J 13,1) 
może skruszyć w każdym z nas mury wrogości (Ef. 2,14) 
i uzdolnić do miłości bez granic.
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Uczynki MiłosierDzia
Uczynki miłosierdzia względem duszy: 

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierdzia względem ciała: 
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać

WarUnki  
sakraMentU PokUty

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

oDPUst 

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej 
za grzechy odpuszczone już co do winy. Kara docze-
sna oznacza stan cierpienia człowieka, który chociaż 
jest już pojednany z Bogiem w sakramencie pokuty, 
pozostaje jeszcze naznaczony «śladami» grzechu, które 
nie pozwalają mu całkowicie otwierać się na łaskę. Mi-
łosierdzie Boże jest jednakowoż silniejsze również niż 
ten ślad. Staje się ono odpustem Ojca, który poprzez 
Kościół – Oblubienicę Chrystusa – dosięga grzesznika, 
któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go od każ-
dej pozostałości skutków grzechu, umożliwiając mu 
raczej działanie z miłością oraz wzrastanie w miłości, 
niż ponowny upadek w grzech.

aby uzyskać odpust zupełny należy:
•	 odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych; 
•	 być w stanie łaski uświęcającej (jeśli trzeba, należy 

przystąpić do sakramentu pokuty);
•	 przyjąć Komunię św.; 
•	 pomodlić się według intencji Ojca Świętego; 
•	 wyzbyć się przywiązania do wszelkiego grzechu,  

nawet lekkiego.

Opracowane na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego,   
bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka  

oraz konstytucji apostolskiej Indulgentiarum doctrina Pawła VI.
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