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WEDŁUG

WSTĘP
„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca”
(Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, nr 1)1.

Witając najserdeczniej wszystkich, zachęcam
abyśmy wypłynęli na głębię Bożego Miłosierdzia.
1.Przeżywany
Nadzwyczajny
Jubileusz
Miłosierdzia jest stosowną chwilą, aby nasz wzrok i serce
- jak pisze papież Franciszek w bulli Misericordiae
vultus - skierować na oblicze Miłosierdzia Bożego2.
2.Pomocą w kontemplowaniu Miłosiernego
Oblicza Ojca jest rozpoczęta Wielka Pokuta, której celem
jest sakramentalne wtajemniczenie w Misterium
Paschalne uobecniane we Mszy świętej. Ten największy
cud świata - jakim jest Msza święta - stanowi
najważniejszy akt Bożego Miłosierdzia w kulcie
Kościoła.
3.Tematyką Miłosierdzia Bożego zajmował się
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sługa Boży ks. Wincenty Granat, profesor i rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w 1979
roku przeszedł z krainy cieni do rzeczywistości życia w
opinii świętości.
Dziś modlimy się o szczęśliwe zakończenie
procesu kanonizacyjnego na etapie diecezjalnym,
równocześnie prosząc o pomyślność podjętych przez
lubelską Alma Mater inicjatyw duszpasterskich jemu
poświęconych.
Obecnie wsłuchując się w głos liturgii i słowo
Kościoła, niech naszej refleksji i przesłaniu towarzyszy
tryptyk:
1.Historyczny wymiar Bożego Miłosierdzia,
2.Sakramentalny aspekt Bożego Miłosierdzia,
3.Praktyka Miłosierdzia Bożego według ks.
Wincentego Granata.
I.HISTORYCZNY
OBLICZA

WYMIAR

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

1. Miłosierny Jezus w Nowym Testamencie

Bóg odsłonił się w ziemskim życiu Jezusa. Jego
życie to dzieje miłosierdzia3. Jezus ponad 2000 tysiące
lat temu okazywał miłosierdzie ludziom. Miłosierdzie
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Jezusa to Jego nieustanna „droga” do człowieka, to
ofiarowanie dla niego swojej obecności i aktywności, to
komunikacja wzrokowo-słuchowa i dotykowa z ludźmi,
to Jego słowa kierowane do ludzi i przybliżanie
Królestwa Miłosierdzia.
Życie Jezusa, można określić w dwóch pojęciach
biblijnych. Pierwsze z nich to rachamim, oznaczające
serdeczną litość Jezusa, a drugie to chesed, wyrażające
miłość miłosierną objawiającą się w Jego szczodrej
dobroci4. Przymioty te w najwyższym stopniu objawiły
się w Męce Jezusa Chrystusa.

2. Męka Jezusa to najważniejszy i największy akt miłosierdzia

Jezus ofiaruje ludziom nie tylko swą fizyczną
obecność, słowo i Królestwo Miłosierdzia, ale
inspirowany rachamim i chesed obdarowuje ich ofiarną
śmiercią5.
Jezus „historii” widział swą śmierć jako
konsekwencję osobistej działalności naznaczonej litością
i miłosierną miłością do grzeszników i prześladowców.
Jezus zaakceptował swą mękę, nadając jej rangę
najważniejszego wydarzenia w dziejach Miłosierdzia
Bożego. Epizod swej śmierci nakazał sprawować
uczniom słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę”,
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widząc w niej źródło miłosierdzia. Tym samym pragnął,
aby Jego śmierć „historyczna” była uobecniana hodie - w
sposób sakramentalny we Mszy świętej6.
II. SAKRAMENTALNY WYMIAR
OBLICZA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1.Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa aktem miłosierdzia
uobecnianym „dzisiaj”

Śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa nie kończą
definitywnie Jego historii. Wydarzenia te mają charakter
anamnetyczny, tzn. są nieustannie uobecniane dzisiaj w
liturgii. Stąd w Kolekcie z Uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, Kościół modli się:
„Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam
pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice
Ciała i Krwi Twojej […]7.

Ustanowiony sakrament Eucharystii jest nową
formą obecności Miłosiernego Jezusa w świecie, który
ciągle potrzebuje rachamim i chesed.
2.Eucharystia inspirowana miłosierną miłością
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Ciało i krew Chrystusa są nową formą obecności
Miłosierdzia Bożego. Ciało wydane i krew przelana
przez Chrystusa oznaczają osobę Jezusa, który oddał
życie za nas w najwyższym akcie miłosierdzia8.Po tej
refleksji przejdźmy do przesłania.
III. PRAKTYKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
WEDŁUG KS. WINCENTEGO GRANATA
W nauczanie Kościoła i ostatnich papieży o
miłosierdziu wpisuje się sługa Boży ks. Wincenty
Granat.
„Miłosierdzie - pisze nasz teolog lubelski - jest zawsze
pięknym kwiatem i owocem wyrosłym na drzewie miłości, a jeśli jej
będzie brak, to wówczas kwiat i owoc albo nie będą miały większej
wartości, albo nawet będą zatrute” 9.

Zdaniem Autora uczynki miłosierdzia winny
wypływać z miłości. Bo jak twierdzi ks. Wincenty:
„miłość może istnieć nawet wtedy, gdy nie ma wcale
miłosierdzia, lecz miłosierdzie nie może istnieć bez miłości”10.
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Teolog miłosierdzia Bożego widzi je w potrójnym
aspekcie:
1.Miłosierdzie humanistyczne. Jego zdaniem
powinno ono odpowiadać godności osoby ludzkiej, w
przeciwnym razie poniżałoby człowieka11.
2.Miłosierdzie chrystocentryczne. Według
Niego to:
„Chrystus jest wykładnikiem całego miłosierdzia Boga Ojca
i Ducha Świętego. Stąd Chrystus staje się obiektem kultu Oblicza
Miłosierdzia Bożego”12.

3.Lubelski Rektor uważał, że oprócz
miłosierdzia humanistycznego i chrystocentrycznego
istnieje jeszcze miłosierdzie eschatologiczne. Bóg jest
miłosierny nie tylko w życiu doczesnym, ale w
przyszłym. Miłosierdzie Boże złączone jest z Jego
miłością i należy do Jego natury, czyli trwa zawsze, ma
charakter eschatologiczny. Bóg jest zawsze miłosierny

s.163.
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tak, jak zawsze kocha13. Zatem potrzebna jest nam
świadomość, iż uczynki czynione dziś mają znaczenie
wieczne.
ZAKOŃCZENIE
„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca”

1.W Roku Miłosierdzia częściej wpatrujmy się
i kontemplujmy Jezusa Miłosiernego. Wychodźmy
naprzeciw potrzebom ludzkim, szczególnie najbardziej
potrzebujących, ofiarując im swoją miłosierną obecność.
Okazujmy ludzkie miłosierdzie dobrym słowem i naszym
ludzkim obliczem.
2. Niech Chrystus obecny w Eucharystii
pobudza nas do życia miłosierdziem, abyśmy byli
odblaskiem Oblicza Miłosierdzia Bożego.
3.Oby lektura pism Sługi Bożego w
Jubileuszowym Roku Miłosierdzia inspirowała nas do
pogłębienia humanistycznego, chrystocentrycznego i
eschatologicznego wymiaru Miłosierdzia Bożego. A
zatem, wypłyńmy na głębię Bożego Miłosierdzia. Amen.
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