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13 marca 2015 roku papież Franciszek ogłosił w Bazylice św. Piotra Nadzwyczajny Rok Święty, którym
jest Jubileusz Miłosierdzia. Ten szczególny czas rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św.
Piotra w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku
wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ojciec Święty powiedział: &bdquo;To jest
czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych środowisk
społecznych. Naprzód!&rdquo;.
Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypada na dzień, w którym wspominamy 50. rocznicę zakończenia
Soboru Watykańskiego II w 1965 roku, nadając w ten sposób szczególny wymiar, który zachęca nas do
kontynuacji dzieła zapoczątkowanego na tymże Soborze.
Podczas Jubileuszu czytania liturgiczne w niedziele czasu zwykłego będą wzięte z Ewangelii św. Łukasza,
nazywanego też &bdquo;Ewangelistą miłosierdzia&rdquo;. Dante Alighieri nazwał go &bdquo;pisarzem
opisującym łagodność Chrystusa&rdquo;. Są to między innymi powszechnie znane przypowieści o
miłosierdziu obecne w Ewangelii św. Łukasza: o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie czy o
miłosiernym ojcu.
Oficjalne i uroczyste ogłoszenie Roku Świętego odbyło się podczas tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia,
uroczystości wprowadzonej przez św. Jana Pawła II, która jest celebrowana w niedzielę przypadającą po
Świętach Wielkanocnych. Papież, stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosił w tym dniu oficjalnie Bullę na
Rok Święty.
W tradycji judaistycznej już od czasów starożytnych rok jubileuszowy obchodzono co 50 lat. W tym czasie
należało wprowadzić z powrotem równość dla wszystkich synów Izraela, ofiarując nowe możliwości
rodzinom, które straciły swój dobytek, a czasem nawet wolność osobistą. Bogaczom natomiast rok
jubileuszowy przypominał, iż nadszedł czas, w którym niewolnicy z Izraela, którzy znów stali się im równi,
mogą odwołać się do swoich praw.
Kościół katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w roku 1300.
Papież ten zaproponował celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 roku, aby umożliwić
każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat. Jubileusz nadzwyczajny
zostaje natomiast ogłoszony ze szczególnej i ważnej okazji.
Do dziś w Kościele 26 razy ogłaszano zwyczajny Rok Jubileuszowy - ostatnim był Jubileusz 2000 roku.
Natomiast ostatnie nadzwyczajne Jubileusze to: rok 1933 - ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900.
rocznicy Odkupienia, i rok 1983 - ogłoszony przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.
Kościół katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi charakter bardziej duchowy. Jubileusz polega na
przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartemu dla wszystkich, na możliwości odnowienia relacji z
Bogiem i z bliźnim. W ten sposób Rok Święty staje się możliwością pogłębienia wiary oraz zaangażowania
się na nowo w życie wspólnoty poprzez osobiste świadectwo chrześcijańskie.
Poprzez ogłoszenie Jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek kładzie w centrum uwagi Boga miłosiernego,
który wzywa wszystkich, by wrócili do Niego. Spotkanie z Nim ożywia cnotę miłosierdzia.
Ryt inicjujący Jubileusz to otwarcie Drzwi Świętych. Mowa o tych drzwiach, które są otwierane tylko na
czas Roku Świętego, a które normalnie są zamurowane. Drzwi Święte są w 4 rzymskich Bazylikach: św.
Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej. Ilustruje on w sposób
symboliczny ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia w stronę zbawienia.
Drzwi Święte w innych bazylikach zostaną otwarte po uroczystości rozpoczęcia Roku Jubileuszowego w
Bazylice św. Piotra.
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