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DUCHOWOŚĆ MIOSIERDZIA
WEDUG PAPIEZA FRANCISZKA

THE SPIRITUALITY OF MERCY ACCORDING TO POPE FRANCIS
A b s t r a c t. Thanks to the last popes, especially Francis, a characteristic feature of the
Catholic Church in the third millennium is the cult of God’s mercy. It requires the formation
of appropriate spiritual attitudes, which in contemporary theology of spirituality are described
by pointing to their cognitive, axiological-affective, and practical-action aspects.
The theme of mercy permeates the life of the Church so deeply that we can speak not only
of the spirituality of mercy, but also of the merciful dimension of Christian spirituality.
The cult of God’s mercy is closely related to the liturgy, therefore  especially the Eucharistic liturgy – it also has a merciful dimension. Therefore, shaping the attitudes of mercy has
its source in it.
Keywords: spirituality; mercy; spiritual attitude; liturgy; pope Francis.

Obecna w Biblii od poczatku

prawda o Bogu bogatym w miosierdzie,
w ostatnich dziesiecioleciach bardzo ozya w świadomości eklezjalnej i staa
sie popularna w duchowości Kościoa katolickiego gównie za sprawa prywatnych objawień św. Faustyny Kowalskiej, opisanych w jej Dzienniczku.
Wielkie zasugi w tym wzgledzie ma św. Jan Pawe II, który jeszcze jako
arcybiskup Krakowa inspirowa najbardziej wytrawnych teologów polskich do
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wnikliwej refleksji nad ta prawda.
 Wydatnie przyczyni sie do cofniecia przez
Stolice Apostolska notyfikacji z 1959 r. zakazujacej

tego kultu w formach
zaproponowanych przez krakowska mistyczke. Ponadto doprowadzi do rewizji transkryptu Dzienniczka i poddania go wnikliwej analizie teologicznej1.
Po wyborze na tron Piotrowy wyda przeomowa encyklike Dives in misericordia (z 30 XI 1980), w której wprawdzie nic nie wspomnia o formie kultu,
jaka św. Faustyna otrzymaa w objawieniach, ale da mocna podbudowe teologiczna i przygotowa grunt pod jego upowszechnienie, co stao sie faktem
w zwiazku

z jej beatyfikacja (18 IV 1993) i kanonizacja (30 IV 2000).
W swoich alokucjach czesto podejmowa temat miosierdzia Bozego. Podczas
ostatniej pielgrzymki do Polski, 17 VIII 2002 r. poświeci bazylike Bozego
miosierdzia w krakowskich agiewnikach, ustanawiajac
 ja światowym centrum tego kultu, a zarazem zlecajac
 Kościoowi w Polsce misje rozszerzania
go po caym świecie, zgodnie z zapowiedzia Chrystusa w jednym z objawień
zapisanych przez św. Faustyne, ze z Polski „wyjdzie iskra” (Dz 1732; Jan
Pawe II, 2008). Znamienne jest to, ze św. Jan Pawe II zmar w wigilie
Niedzieli Miosierdzia Bozego – 2 IV 2005 r.
Jego śladem poszli nastepcy. Benedykt XVI wielokrotnie powraca do
kwestii miosierdzia Bozego, pogebiajac
 ja teologicznie, miedzy innymi
w encyklice Deus caritas est (z 25 XII 2005) i w innych swoich wypowiedziach (Warzeszak, 2016; Jedrzejski, 2017). Natomiast Franciszek, dopeniajac

dziea swego wielkiego poprzednika, ustanowi Nadzwyczajny Jubileusz Miosierdzia, który trwa od uroczystości Niepokalanego Poczecia – 8 XII 2015 r.
do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – 20 XI 2016 r. Obficie czerpiac
 z myśli św. Jana Pawa II, wyda bulle pt. Misericordiae vultus (z 11 IV
2015), w której zapowiedzia wspomniany Jubileusz. Czytamy w niej mie dzy
innymi, ze konieczna i zarazem „mozliwa jest kontemplacja miosierdzia
Boga i przyjecie go jako wasnego stylu zycia” (nr 13).
Piszac
 o stylu zycia, papiez zapewne ma na myśli ksztat postaw, przez
które rozumie sie to wszystko, co zawiera sie w pojeciu „duchowość”, w tym

1
Na skutek licznych uchybień przy transkrypcji rekopisu Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej, Kongregacja Świetego Oficjum 6 III 1959 r. wydaa notyfikacje zakazujac
 a tego
kultu. To skonio teologów do poddania pod refleksje prawdy o Bozym miosierdziu, jak
równiez wnikliwej analizy samego Dzienniczka. Istotne znaczenie miaa opinia ks. Ignacego
Rózyckiego zawarta m.in. w opracowaniach: Zasadnicze rysy nabozeństwa do Miosierdzia
Bozego (Kraków, 1982) i Nabozeństwo do Miosierdzia Bozego, studium teologiczne „Dzienniczka” b. Siostry Faustyny Kowalskiej na temat Nabozeństwa (Kraków, 1999), jak równiez
sympozja i kongresy organizowane w latach 1966-1992 przez Ośrodek Studium Miosierdzia
Bozego w czestochowskiej Dolinie Miosierdzia.
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przypadku – „duchowość miosierdzia”. Poświeci jej wiele uwagi równiez
w liście apostolskim Misericordia et misera (z 20 XI 2016), wydanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miosierdzia, oraz w licznych wypowiedziach na temat Bozego miosierdzia. Na uwage zasuguje ksiaz
 ka papieza
pt. Miosierdzie to imie Boga. Rozmowa z Andrea Torniellim (Kraków 2016).
Powszechność kultu Bozego miosierdzia w ksztacie, jaki wyrasta z treści
Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej, potwierdza, ze duchowość miosierdzia
oddaje istote Kościoa, a ponadto jest adekwatna odpowiedzia na geboki
kryzys antropologiczny naszych czasów, który św. Jan Pawe II nazwa „choroba horyzontalizmu” (por. EiE 34). Przejawia sie ona gównie utrata nadziei
i chrześcijańskiej pamieci, a co za tym idzie – swego rodzaju lekiem przed
przyszościa,
 wewnetrzna pustka dreczac
 a wielu ludzi i utrata sensu zycia,
„fragmentaryzacja egzystencji”, poczuciem osamotnienia, coraz liczniejszymi
podziaami i kontrastami oraz wieloma innymi zjawiskami o charakterze
destrukcyjnym (por. EiE 7-8; Chmielewski, 2006; Chmielewski, 2014).
W tym kontekście duchowość miosierdzia, która na przeomie tysiacleci

staa sie jednym z wiodacych

nurtów zycia eklezjalnego, zdaje sie być skutecznym remedium na bolaczki

wspóczesnego świata. Wyraźnie wskazuje na
to Franciszek w swoim nauczaniu o miosierdziu. Śledzac
 je, mozna nakreślić
gówne rysy duchowości miosierdzia, czyli stylu zycia chrześcijańskiego
ozywianego ta prawda wiary. Nie zamierzamy zatem w niniejszym opracowaniu zajmować sie caa tematyka miosierdzia, gdyz z okazji Nadzwyczajnego
Jubileuszu powstaa bogata literatura na ten temat. Chcemy natomiast wskazać
na miosierdzie, jako zasadnicza postawe duchowa chrześcijanina.

1. MIOSIERDZIE JAKO POSTAWA DUCHOWA

Dzieo promocji kultu Bozego miosierdzia, podjete przez św. Jana Pawa II, z duzym zaangazowaniem kontynuuje Franciszek, obficie czerpiac

z doktrynalnego wkadu swego świetego poprzednika. O ile jednak encyklika
Dives in misericordia, uznawana za magna charta teologii, duchowości i kultu miosierdzia Bozego, ma raczej charakter systematycznego traktatu dogmatycznego, to bulla Misericordiae vultus i list apostolski Misericordia et misera zawieraja liczne pastoralne i praktyczne odniesienia do zycia chrześcijańskiego. Mozna wiec powiedzieć, ze sa bardziej traktatami ascetyczno-duchowymi, w których papiez zawar nie tylko przesanki dogmatyczne, wyozone
przez swego poprzednika, ale takze wskaza na racje aksjologiczne z usilna
zacheta do przezywania Roku Miosierdzia, jak równiez zaproponowa szereg
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konkretnych dziaań majacych

na celu doprowadzenie wspóczesnego czowieka do doświadczenia prawdy o miosiernej miości Boga.
Wśród wielu okoliczności, które realnie wpywaja na treść i jakość doświadczenia duchowego, jest spoeczna marginalizacja, która znalaza sie
w centrum uwagi papieza. Sytuacje marginalizacji spoecznej określa on jako
„peryferie egzystencji”2. Nie wykluczaja one doświadczenia duchowego,
które moze owocować bogatym zyciem duchowym, lecz przeciwnie – stanowia wyjatkow

a okoliczność, dzieki której moze rozwijać sie duchowość miosierdzia. Temu celowi mia suzyć miedzy innymi ustanowiony Jubileuszowy
Rok Miosierdzia i zwiazane

z tym papieskie nauczanie. Poddajac
 je analizie
teologicznej mozna dojść do wniosku, ze w peni zasadna jest teza o specyficznej duchowości miosierdzia. A poniewaz ta prawda przenika wszystkie
aspekty zycia Kościoa, z liturgia wacznie,

wiec nie pozbawiona racji jest
równiez teza o miosierdziowym wymiarze wspóczesnej duchowości chrześcijańskiej i zycia chrześcijańskiego w ogóle3.
Dla wykazania tego posuzymy sie metoda wypracowana w środowisku
polskich teologów duchowości. Polega ona na wskazaniu postaw, które maja
do przedmiotu doświadczenia duchowego trojakie odniesienie: poznawcze,
aksjologiczno-afektywne i praktyczno-dziaaniowe. Duchowość, w sensie
ogólnym, a szczególnie duchowość religijna,
 a wiec równiez chrześcijańska,

rozumie sie bowiem jako zespó postaw, czyli wzglednie staych pogladów,

wartościowań, decyzji i dziaań, ujmowanych w aspekcie poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i dziaaniowym (Chmielewski, 2010b). Odpowiednio do
tego o duchowości miosierdzia (duchowości miosierdziowej) mozna mówić

2

To plastyczne i adekwatne określenie nierzadko pojawia sie w alokucjach i dokumentach
papieza Franciszka. Najcześciej, bo 9 razy wystepuje w adhortacji Evangelii gaudium o goszeniu Ewangelii we wspóczesnym świecie (z 24 XI 2013). Po jednym razie zostao uzyte w Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Zycia Konsekrowanego
(z 21 XI 2014), Oredziu na Światowy Dzień Modziezy 2014 i w bulli Misericordiae vultus
w numerze 15.
3
Wydaje sie, ze bardziej poprawnym jest mówić – na przykad – nie tyle o duchowości
eucharystycznej, maryjnej czy miosierdzia, co raczej o eucharystycznym, maryjnym czy miosierdziowym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Te i inne style zycia duchowego nie
stanowia odrebnych duchowości, lecz pozostaja wzgledem siebie komplementarne i eksponuja
rózne aspekty jednej co do istoty duchowości chrześcijańskiej. Gdy chodzi o maryjność, to
zarówno św. Jan Pawe II jak i Papieska Miedzynarodowa Akademia Maryjna w dokumencie
Matka Pana. Pamieć – obecność – nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczace
 postaci
i misji Najświetszej Dziewicy Maryi (Watykan, 2000) wyraźnie opowiadaja sie za maryjnym
wymiarem duchowości chrześcijańskiej (Chmielewski, 2010a). To samo dotyczy miosierdziowego wymiaru duchowości katolickiej (Matulewicz, 2007).
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wówczas, gdy chrześcijanin w Chrystusie rozpoznaje Oblicze Boga jako Ojca
bogatego w miosierdzie (miosierdzie doznawane); gdy uznaje, ze zasuguje,
by być ogarnietym przez Jego miosierdzie i pozwala sie temu miosierdziu
ogarnać
 (miosierdzie uznawane); a wreszcie – gdy odpowiadajac
 na rozpoznany i przyjety dar miości miosiernej – podejmie czyny miosierdzia (miosierdzie świadczone).
1.1. ASPEKT POZNAWCZY DUCHOWOŚCI MIOSIERDZIA

Jeśli chodzi o pierwsze z odniesień, to – jak zauwaza jeden z autorów –
„podstawa duchowości miosierdzia jest objawiona przez Jezusa Chrystusa
prawda o Bozym miosierdziu”, wobec tego „intelektualno-poznawczy wymiar
duchowości czowieka sprowadzać sie bedzie do poznania przez niego prawdy
o miosierdziu Bozym” (Wejman, 1999).
Jak wynika z Objawienia i opartego na nim nauczania Kościoa, miosierdzie stanowi najwyzszy przymiot Boga i jest geboko zakorzenione w tajemnicy Przenajświetszej Trójcy oraz misterium Wcielenia. Daje temu wyraz
zarówno św. Jan Pawe II, jak i Franciszek. Pierwszy pisze, iz „bogaty w miosierdziu swoim Bóg” (por. Ef 2,4) jest Tym, którego objawi nam Jezus
Chrystus jako Ojca” (DiM 1). Z kolei Franciszek swa bulle rozpoczyna
stwierdzeniem, ze „Jezus Chrystus jest obliczem miosierdzia Ojca”, gdyz
„swoimi sowami, gestami i caa swoja osoba objawia miosierdzie Boga”.
Natomiast miosierdzie samo w sobie, to szczególna postać miości, która
przekracza ścisa miare sprawiedliwości (por. DiM 5). Wedug św. Jana Pawa II „miość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknieciu z cierpieniem, krzywda,
 ubóstwem, w zetknieciu z caa historyczna «ludzka kondycja»,
 która na rózne sposoby ujawnia ograniczoność i sabość czowieka,
zarówno fizyczna,
 jak i moralna”
 (DiM 3).
W ślad za swoim poprzednikiem Franciszek, we wprowadzeniu do bulli
Misericordiae vultus, prawdzie o miosierdziu nadaje jednoznaczny rys chrystologiczno-inkarnacyjny i trynitarny. Pisze bowiem, ze „Jezus Chrystus jest
obliczem miosierdzia Ojca”. W tym stwierdzeniu upatruje on syntezy wiary
chrześcijańskiej, gdyz w Chrystusie, jako odwiecznym Sowie (Logosie), „gdy
nadesza penia czasów” (por. Ga 4,4), Bóg bogaty w miosierdzie „zesa
swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób
ostateczny swoja miość. […] Jezus z Nazaretu swoimi sowami, gestami
i caa swoja osoba objawia miosierdzie Boga” (nr 1). Prawda o miosierdziu
ma stanowić tez oś caej teologii, w tym takze duchowości. Odnośnie do tego
w liście do Wielkiego Kanclerza Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego
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Argentyny z okazji stulecia zaozenia Wydziau Teologicznego (z 3 III 2015),
Franciszek przypomnia, ze wspóczesne uprawianie teologii ma sie odbywać
„w kluczu miosierdzia”, które jest „sama istota Ewangelii Jezusa”. Miosierdzie urasta do istotnego klucza hermeneutycznego wszelkich rozwazań teologicznych. Jest perspektywa,
 poza która teologia odrywa sie od zycia chrześcijańskiego. Ono powinno być rzeczywistościa centralna dla róznych dyscyplin
teologicznych: „Bez miosierdzia, nasza teologia, nasze prawo, nasza posuga
pastoralna, popadaja w niebezpieczeństwo biurokratycznej maoduszności badź

w ideologie, która ze swej natury chce oswoić tajemnice. Pojmować teologie
to pojmować Boga, który jest Miościa”
 (Franciszek, 2015c; Kotyński, 2017).
Obecny papiez, przyjmujac
 wszystko, co św. Jan Pawe II wyozy na
temat Bozego miosierdzia, wyjaśnia, czym jest miosierdzie nie tyle w Bogu
samym, co w odniesieniu do ludzi4. W cytowanej bulli pisze bowiem, ze ta
tajemnica Bozego miosierdzia jest „dla nas źródem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miosierdzie: to jest sowo, które
objawia Przenajświetsza Trójce. Miosierdzie: to najwyzszy i ostateczny akt,
w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miosierdzie: jest podstawowym
prawem, które mieszka w sercu kazdego czowieka, gdy patrzy on szczerymi
oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze zycia. Miosierdzie: to
droga, która aczy

Boga z czowiekiem, poniewaz otwiera serce na nadzieje
bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu” (nr 2).
Kontynuujac
 te myśl, Franciszek za św. Tomaszem stwierdza, ze „waściwe Bogu jest stosowanie miosierdzia i w tym najwyraźniej wyraza sie jego
wszechmoc”. Totez „miosierdzie Boze nie jest znakiem sabości, lecz przejawem wszechmocy Boga” (MV 6), która przejawia sie przede wszystkim
w historii zbawienia – historii miości Boga do czowieka. Jednak niewierność i sabość tego drugiego nadaa jej charakter hamartiologiczny. Ojciec
świety zaznacza wiec, ze „miosierdzie wyraza zachowanie Boga w stosunku
do grzesznika, ofiarujac
 mu jeszcze jedna mozliwość skruchy, nawrócenia
i wiary” (MV 21). Ta pochylajaca
 sie nad ludzka nedza miość Boga Trójjedynego, z która Franciszek wiaz
 e atrybut czuości, najpeniej i konkretnie

4

Pod tym katem

swoja teologie Bozego miosierdzia uprawia b. Micha Sopoćko, który
wyda czterotomowe dzieo pt. Miosierdzie Boga w dzieach Jego (LondynRzymParyz 19591967). Wnikliwe opracowanie jego nauczania prezentuje s. Marietta-Elzbieta Kruszewska
w studium pt. Bóg miosierny w przepowiadaniu b. ks. Michaa Sopoćki spowiednika św. s.
Faustyny (Tarnów, 2015). Z kolei suga Bozy ks. Wincenty Granat, zajmujac
 sie problematyka
miosierdzia, kad nacisk na chrystocentryzm. Pisa mianowicie o kulcie Chrystusa miosiernego (Granat, 1970).
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objawia sie w Chrystusie. Dlatego „wpatrujac
 sie w Jezusa i w Jego miosierne oblicze mozemy doświadczyć miości Trójcy Przenajświetszej” (MV 8).
Ta miość w Nim staa sie „mozliwa, widoczna i namacalna”, gdyz „Jego
osoba jest niczym innym jak tylko miościa,
 która sie daje za darmo”
(MV 8). Jak zauwaza Ojciec świety, wszystko, co Jezus czyni jako Bóg
i Czowiek, jest „naznaczone miosierdziem”, a zatem „wszystko w Nim
mówi o miosierdziu. Nie ma w Nim czegoś, co byoby wyzute ze wspóczucia” (MV 8). W tym sensie zasadnym jest stwierdzenie, ze Chrystus jest
„Obliczem miosierdzia”, jak gosi tytu i pierwsze sowa bulli zapowiadajacej

5
Jubileuszowy Rok Miosierdzia .
Podsumowujac
 ten etap rozwazań dotyczacy
 poznawczego aspektu duchowości miosierdzia, warto jeszcze przywoać interesujacy
 fragment wspomnianej ksiaz
 ki Franciszka, w której Andrea Tornielli pyta go o znaczenie sów,
jakie napisa w adhortacji Evangelii gaudium, a mianowicie, ze „Boga nigdy
nie meczy przebaczanie win” (nr 3). W odpowiedzi papiez wyjaśni, ze Bóg
nie meczy sie przebaczaniem win, „poniewaz jest Bogiem, poniewaz On jest
miosierdziem i poniewaz miosierdzie jest Jego pierwszym atrybutem. To
imie Boga” (Franciszek, 2016b). W innym zaś miejscu stwierdzi, ze „miosierdzie to dowód tozsamości naszego Boga. […] to naprawde objawienie
tozsamości Boga” (Franciszek, 2016b).
Ojciec świety w bulli Misericordiae vultus zacheca wiec, aby nieustannie
kontemplować te tajemnice (por. nr 2), gdyz jest ona u podstaw duchowości
miosierdzia. Tylko to, co zostao poznane, moze być uznane za wartość
i pokochane.
1.2. ASPEKT AKSJOLOGICZNO-AFEKTYWNY DUCHOWOŚCI MIOSIERDZIA

W ksztatowaniu postaw duchowych istotne znaczenie ma nie tylko poznawanie prawdy o Bogu i czowieku, ale równiez uznanie jej, a wiec przyjecie
i wpisanie w swoja hierarchie wartości, co nie moze sie dokonać bez afektywnego zaangazowania podmiotu duchowego. Wobec tak doniosej prawdy,
jaka jest niczym nieuwarunkowana miosierna miość Boga, czowiek nie
moze być obojetny. Z tej racji Franciszek, w nawiazaniu

do myśli św. Jana
Pawa II na temat istoty Bozego miosierdzia, juz w pierwszych zdaniach
bulli Misericordiae vultus wskazuje na aksjologiczne znaczenie tej prawdy dla
wspóczesnego czowieka (nr 2), a zwaszcza dla Kościoa. Nieco dalej

5

Podobnie jak b. Micha Sopoćko, równiez św. Jan Pawe II o Chrystusie uczy, ze jest
„wcielonym miosierdziem” (por. DiM 2; Pyc, 2010).
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stwierdza, ze „architrawem, na którym wspiera sie zycie Kościoa, jest miosierdzie” (nr 10). Ono jest kryterium, za pomoca którego potwierdza on swoja
wiarygodność wobec świata.
O tym, jak wielka wartość i znaczenie papiez nadaje miosierdziu w zyciu
i dziaaniu Kościoa, świadczy czestotliwość podejmowania tego tematu. Na
przykad w adhortacji Evangelii gaudium pisze, ze „Kośció powinien być
miejscem bezinteresownego miosierdzia, w którym wszyscy moga sie czuć
przyjeci, kochani, w którym moga doświadczyć przebaczenia i być zacheceni,
aby zyć zgodnie z dobrym zyciem Ewangelii” (nr 114). W innym miejscu
tego dokumentu stwierdza, ze prowadzac
 misje ewangelizacyjna,
 Kośció
„zywi nieprzebrane pragnienie ofiarowania miosierdzia jako owoc doświadczenia nieskończonego miosierdzia Ojca i jego dynamicznej, wszystko ogarniajacej
 mocy” (EG 24). Idac
 tym tropem Franciszek z pewnym upodobaniem
parokrotnie porównuje Kośció do szpitala polowego. Na przykad podczas
spotkania z kapanami diecezji rzymskiej dnia 6 III 2014 r. mówi: „Dzisiaj
Kośció powinniśmy wyobrazać sobie jak «szpital polowy». […] Trzeba leczyć rany, liczne rany! Bardzo wiele ran! Jest bardzo wiele osób zranionych
przez problemy materialne, przez skandale, takze w Kościele… Ludzi zranionych przez uudy świata… My ksieza musimy być tam, blisko tych ludzi.
Miosierdzie znaczy przede wszystkim leczyć rany. Kiedy ktoś jest zraniony,
potrzebuje natychmiast tego, a nie analiz, takich jak wskaźniki cholesterolu,
poziomu cukru we krwi… Jeśli jest rana, zalecz rane, a potem przyjrzymy sie
analizom. Później bedzie leczenie specjalistyczne, ale najpierw trzeba zaleczyć otwarte rany. Dla mnie to w danej chwili jest wazniejsze. A sa takze
rany ukryte, poniewaz sa ludzie, którzy oddalaja sie, zeby nie pokazywać
ran…” (Franciszek, 2014c).
Aksjologiczny wymiar duchowości miosierdzia, jakie Kośció świety ma
obowiazek

świadczyć czowiekowi, który jest jego droga (por. RH 14), szczególnie dostrzegalny jest w posudze odpuszczania grzechów. A poniewaz –
jak zauwaza papiez – wspócześnie wiele osób chetniej niz z sakramentu
pokuty korzysta z usug „magów i chiromantów”, szukajac
 „zbawienia wszedzie, gdzie to mozliwe”, a przede wszystkim kogoś, „kto ich wysucha”,
dlatego posuga spowiadania odgrywa dziś niezwykle wazna role i na spowiednikach spoczywa wielka odpowiedzialność. „Jeśli osoby te [które zostay
zranione – przyp. aut.] nie poczuja dzieki spowiednikom Bozej miości i miosierdzia, oddala sie i moze juz nigdy nie wróca”
 (Franciszek, 2014c). A zatem „powoaniem Kościoa jest rozdawać miosierdzie” (Franciszek, 2014c).
On „nie jest na świecie po to, by potepiać, lecz by pozwolić na spotkanie
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z ta przenikajac
 a do trzewi miościa,
 jaka jest Boze miosierdzie” – stwierdza
Franciszek (Franciszek, 2014c).
Do tego jednak, aby docenić wartość Bozego miosierdzia i doświadczyć
go przez pokorna posuge Kościoa, konieczna jest waściwa postawa grzesznika, który pragnie i poszukuje miosierdzia. Nie wystarczy z jego strony
samouznanie grzechu tak, jakby to bya plama na ubraniu. Dlatego papiez
podkreśla, ze konfesjona nie powinien być „pralnia”,
 gdzie szybko mozna
pozbyć sie plamy i wszystko wraca do wcześniejszego stanu. „Grzech to
jednak coś wiecej niz plama. Grzech jest zranieniem, a rana musi być opatrzona, leczona” (Franciszek, 2014c)6. Skutecznym zaś lekarstwem na rane
grzechu jest ufność, która w świetle objawień św. Faustyny Kowalskiej jest
zasadnicza dyspozycja pozwalajac
 a doświadczyć Bozego miosierdzia (por.
Dz 1074, 1182, 1485, 1578). Ojciec świety przestrzega zatem kapanów, aby
konfesjonau nie traktowali jak „sali tortur”, ale jako „miejsce miosierdzia
Pana, zachecajacego

nas do czynienia mozliwego dobra” (EG 44). Miosierdzie bowiem – jak mówi Franciszek podczas audiencji generalnej 10 IX
2014 r. – „pokonuje kazdy mur, kazda bariere i skania cie do szukania zawsze oblicza czowieka, osoby. I waśnie miosierdzie zmienia serce i zycie,
moze odrodzić osobe i umozliwić jej waczenie

sie w nowy sposób w spoeczeństwo” (Franciszek, 2014a). Konieczne jest zatem pene ufności otwarcie
sie na dar Bozego miosierdzia, którego nie zastapi
 zadna psychoterapia.
„Miosierdzie istnieje, ale jeśli nie chcesz go przyjać…

Jeśli nie uznajesz, ze
jesteś grzeszny, to znaczy, ze nie chcesz przyjać
 miosierdzia, nie czujesz byś
go potrzebowa. – zauwaza Franciszek w rozmowie z A. Torniellim – […]
Albo mozesz woleć swoje rany, rany grzechu, mozesz postepować jak pies:
lizać je jezykiem, wylizywać rany. To choroba narcyzmu, która przynosi
gorycz. To znajdowanie przyjemności, chorej przyjemności, w goryczy”
(Franciszek, 2016b). Tymczasem waściwa droga do doświadczenia miosierdzia, sugerowana przez Ojca świetego, jest pene ufności uznanie siebie grzesznikiem (por. RP 13), które, choć jest trudna droga nawrócenia, to jednak
jest pewnego rodzaju aska.
 „To aska, która zostaje ofiarowana. Bez aski

6

W zwiazku

z problematyka miosierdzia Ojciec świety porusza wazna kwestie moralnych
dyspozycji penitenta. Uwaza, ze powazna przeszkoda do tego, aby doświadczyć Bozego miosierdzia jest niemoralność, która w odróznieniu od grzechu „nie jest czynem, ale stanem,
stanem osobowym i spoecznym, w którym ktoś przyzwyczaja sie zyć”. Zaznacza takze, ze
czowiek „niemoralny nie zna pokory, nie uwaza, by potrzebowa pomocy, prowadzi podwójne
zycie. […] Osobe niemoralna meczy proszenie o przebaczenie, zaczyna ona wierzyć, ze nie
musi juz o nie prosić” (Franciszek, 2014c).
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mozna dojść co najwyzej do tego, by powiedzieć: jestem ograniczony, mam
swoje ograniczenia, to sa moje bedy” (Franciszek, 2016b).
Skoro mówimy o afektywno-aksjologicznym wymiarze duchowości miosierdzia, to warto w podsumowaniu wspomnieć jeszcze o tym, ze Franciszek
dostrzega jego doniosa wartość takze w zyciu mazeńskim i rodzinnym.
Stwierdza bowiem, ze „rodzina jest pierwsza szkoa miosierdzia, poniewaz
to tam jesteśmy kochani i tam uczymy sie kochać, doświadczamy przebaczenia i uczymy sie przebaczać” (Franciszek, 2016b; Niemira, 2019). Zatem
rodzina jako pierwsza powinna zyć duchowościa miosierdzia.
1.3. ASPEKT PRAKTYCZNO-DZIAANIOWY DUCHOWOŚCI MIOSIERDZIA

Gdy mówi sie o duchowości, to najcześciej przedmiotem uwagi staje sie
jej praktyczno-dziaaniowy aspekt, do czego zreszta skaniaja sowa św. Jakuba Apostoa, mówiace
 o tym, ze „wiara, jeśli nie byaby poaczona

z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17), byaby bezowocna (por. Jk 2,20)
i byaby jak ciao bez ducha (por. Jk 2,26). Nie dziwi zatem to, ze Franciszek, zwaszcza w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miosierdzia, szczególnie duzo uwagi przywiazywa

do tego, co czesto nazywane jest miosierdziem ludzkim, podejmowanym w odpowiedzi na doznawane miosierdzie
Boze. Oczywiście, chodzi tu gównie o klasyczny katalog uczynków wzgledem ciaa i wzgledem duszy. „Jest moim goracym

zyczeniem – pisze papiez
– aby chrześcijanie zastanowili sie podczas Jubileuszu nad uczynkami miosierdzia wzgledem ciaa i wzgledem ducha. Bedzie to sposób na obudzenie
naszego sumienia, czesto uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a takze na
wchodzenie coraz gebiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy sa uprzywilejowani przez Boze miosierdzie” (MV 15; Kucharski, 2016; Paszkowska,
2016). Jak dalej zaznacza Ojciec świety, penienie uczynków miosierdzia jest
waznym kryterium rozpoznawczym uczniów Chrystusa. By wiec zyć duchowościa miosierdzia, nie wystarczy – jak mówi św. Jan Pawe II do zakonnic
w krakowskich agiewnikach 7 VI 1997 r. – samo goszenie prawdy o Bozym miosierdziu czy modlitwa o nie, ale nade wszystko potrzeba dzie miosierdzia. Nie mozna wiec zaniedbywać zadnego z tych wymiarów apostolstwa
zwiazanego

z Bozym miosierdziem (Jan Pawe II, 2008), gdyz – jak przypomina Franciszek – w świetle Ewangelii penienie uczynków miosierdzia ze
wzgledu na Chrystusa wobec ludzi najbardziej potrzebujacych

bedzie przedmiotem sadu
 po śmierci (por. Mt 25,31-45). W tym kontekście papiez, poszerzajac
 nieco katechizmowy katalog uczynków miosierdzia, kaze zapytać
sie o to, „czy pomogliśmy przezwyciezyć watpliwości,

które rodza strach
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i staja sie źródem samotności; czy potrafiliśmy pokonać niewiedze, w której
zyja miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyzwolić sie z ubóstwa; czy okazaliśmy bliskość samotnemu i uciśnionemu; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraza, i odrzuciliśmy wszelka
forme 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” (MV 15).
Na temat uczynków miosierdzia Franciszek pisa równiez w oredziu na
Wielki Post 2016 r. (z 4 X 2015). Nosi ono znamienny tytu: „«Chce raczej
miosierdzia niz ofiary» (Mt 9,13). Uczynki miosierdzia w Roku Jubileuszowym”. Czytamy tam miedzy innymi, ze „poprzez uczynki wzgledem ciaa –
dotykamy ciaa Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebuja,
 by ich
nakarmić, odziać, przyjać
 do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe
– dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwe, obcujemy
bardziej bezpośrednio z nasza wasna grzesznościa.
 Z tego powodu uczynków
wzgledem ciaa i wzgledem ducha nigdy nie nalezy od siebie oddzielać”
(Franciszek, 2015b).
Swoimi wypowiedziami, niekiedy z nuta sarkazmu, papiez przestrzega
przed faszywa,
 angeliczna i pseudo-spirytualistyczna duchowościa,
 która
skupia sie niemal wyacznie

na modlitwie i aktach pobozności. W Evangelii
gaudium czytamy, iz „nalezy odrzucać pokuse duchowości skupionej na wewnetrznych, indywidualnych przezyciach, która trudno byoby pogodzić z wymogami miosierdzia, a ponadto z logika Wcielenia” (nr 262). Nieodzownym
wymiarem zdrowej duchowości chrześcijańskiej jest natomiast czynna miość
bliźniego, która powinna wypywać z doświadczenia miości miosiernej
Boga, a nie kierować sie jedynie wspóczuciem. Pomiedzy bowiem miosierdziem, bedacym

przejawem dojrzaego zycia duchowego, a wspóczuciem
zachodzi kolosalna róznica. Papiez zauwaza, ze „miosierdzie jest boskie, jest
bardziej zwiazane

z sadem

nad naszym grzechem”, natomiast „wspóczucie
ma bardziej ludzkie oblicze” (Franciszek, 2016b). Oznacza to, ze samo wspóczucie nie jest wystarczajac
 a motywacja do podejmowania dzie miosierdzia,
które w tym przypadku nie rózniyby sie od zwykej dobroczynności. Tymczasem chodzi o ewangeliczny nakaz świadczenia miości i miosierdzia (por.
Mt 25,40). Konieczna jest wiec motywacja nadprzyrodzona i dzielenie sie
doświadczeniem miosierdzia Boga (miosierdziem doznawanym). Kośció
bowiem „zywi nieprzebrane pragnienie ofiarowania miosierdzia jako owoc
doświadczenia nieskończonego miosierdzia Ojca i jego dynamicznej, wszystko ogarniajacej

mocy” (EG 24).
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Penienie uczynków miosierdzia w róznej postaci i zaleznie od okoliczności, jako praktyczno-dziaaniowy wymiar zycia duchowego, jest powinnościa kazdego chrześcijanina. Kośció natomiast ma za zadanie wychowywać
ludzi do takiej postawy, o czym przypomnia Franciszek podczas audiencji
generalnej 10 IX 2014 r. Mówiac
 o wychowawczej funkcji Kościoa, zauwazy, ze „dobry wychowawca stawia na to, co istotne. Nie wdaje sie w szczegóy, ale chce przekazać to, co liczy sie naprawde, aby dziecko czy uczeń
znaleźli sens i radość zycia. […] A tym, co istotne wedug Ewangelii, jest
miosierdzie. Istota Ewangelii jest miosierdzie. […] Czy moze istnieć chrześcijanin, który nie jest miosierny? Nie. Chrześcijanin sia rzeczy musi być
miosierny, gdyz to jest istota Ewangelii. A Kośció, wierny temu nauczaniu,
musi powtarzać to samo swoim dzieciom: «Badźcie

miosierni», tak jak miosierny jest Ojciec i jak by miosierny Jezus” (Franciszek, 2014a).
Widzimy zatem, ze temat miosierdzia z entuzjazmem podejmowany na
rózne sposoby z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miosierdzia, pozostaje
wciaz
 aktualny dla tozsamości Kościoa i wynikajacej

z niej dziaalności,
a tym samym wazny dla zycia duchowego.

2. LITURGICZNY WYMIAR DUCHOWOŚCI MIOSIERDZIA

W chrześcijaństwie kult jako taki, majacy
 za przedmiot któraś
 z Boskich
Osób lub Jej przymioty, choć obejmuje rózne formy pobozności ludowej, to
przede wszystkim i najpeniej wyraza sie poprzez czynności liturgiczne, do
których w pierwszej kolejności nalezy sprawowanie sakramentów świetych,
a zwaszcza Eucharystii. Kult liturgiczny ma swój rytm na ogó w ramach
cyklu rocznego7. Nie inaczej jest z kultem miosierdzia Bozego, co potwierdza zarówno historia objawień św. Faustyny, jak i późniejszy jego rozwój.
Kult Jezusa Miosiernego  wedug objawień św. Faustyny  od poczatku

pozostawa w ścisym zwiazku

z liturgia.
 Liczne chrystofanie i przesania,
jakie otrzymywaa Sekretarka Bozego miosierdzia miay miejsce podczas
Eucharystii lub w zwiazku

z nia,
 na przykad podczas adoracji Najświetszego
Sakramentu, albo w ramach róznych obchodów w ciagu
 roku liturgicznego.

7
Trudność w zdefiniowaniu kultu wynika z jego wieloznaczności. Niemniej jednak wydane przez Kongregacje do spraw Kultu Bozego i Dyscypliny Sakramentów Dyrektorium o pobozności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (Pallottinum, 2003) rozróznia pomiedzy kultem
liturgicznym a poboznościa ludowa (zob. nr 4; Nadolski, 2006).
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Mówi sie zatem, ze Eucharystia jest miejscem doświadczenia miosierdzia
Bozego (Zarzycki, 2018).
Zaraz po wizji Pana Jezusa, jaka miaa miejsce w Pocku 22 II 1931 r.,
a zostaa odwzorowana w obrazie pedzla Eugeniusza Kazimirowskiego,
św. Faustyna otrzymaa wyraźne polecenie, aby w Kościele ustanowiono
osobne świeto ku czci Bozego miosierdzia w druga niedziele wielkanocna
(Dz. 49), która ma być nazwana „świetem miosierdzia” (Dz. 88, 150, 742).
Ustanowienie tego świeta przez św. Jana Pawa II przy okazji kanonizacji
Apostoki miosierdzia w ramach obchodów Jubileuszu Roku 2000, poprzedzone pozwoleniem na jego lokalne obchodzenie, miedzy innymi w archidiecezji krakowskiej, nie wymagao zadnych zmian w posoborowych tekstach
liturgicznych przewidzianych na druga niedziele Wielkanocy. Okazuje sie
bowiem, ze nie tylko w liturgii tego dnia, ale w kazdej Mszy świetej temat
Bozego miosierdzia przewija sie nieustannie. W samych tylko cześciach
staych znajdujemy okoo 30 razy odwoanie sie do miosierdzia Bozego, na
przykad w akcie pokuty, nastepnie w inwokacji niemal kazdej z prefacji,
w poszczególnych modlitwach eucharystycznych, a takze w modlitwie po
„Ojcze nasz” i przed Komunia świeta.
 Temat Bozego miosierdzia czesto
pojawia sie równiez w cześciach zmiennych, to jest w: antyfonach na wejście,
kolektach, modlitwach nad darami, w antyfonach na Komunie i modlitwach
po Komunii świetej. W sumie w Mszale rzymskim dla diecezji polskich znaleźć mozna okoo 360 odwoań do Bozego miosierdzia lub miosiernego
Boga Ojca. Z oczywistych wzgledów tematyka ta najcześciej pojawia sie
w okresie Wielkiego Postu. W ten sposób celebracja Mszy świetej, która jest
najlepsza szkoa wiary (por. KKK 1068. 1074), ksztatuje świadomość jej
uczestników, ze cae misterium zbawcze, uobecniane w sprawowanej liturgii,
jest dzieem Boga bogatego w miosierdzie. Jest zarazem najpeniejszym
uwielbieniem Go w tym przymiocie Jego Boskiej natury, a wiec aktem najwyzszego kultu. Mozna zatem wprost mówić o miosierdziowym wymiarze
liturgii.
Na ścisy zwiazek

miosierdzia z liturgia zwróci uwage Franciszek w liście apostolskim Misericordia et misera, zachecajac
 do tego, aby „celebrować
miosierdzie” (Warzeszak, 2017). W liturgii bowiem – jak czytamy – „miosierdzie jest nie tylko wielokrotnie przywoywane, ale jest rzeczywiście przyjmowane i przezywane. Od poczatku

do końca celebracji eucharystycznej miosierdzie powraca wiele razy w dialogu miedzy modlitewnym zgromadzeniem a sercem Ojca, które raduje sie, gdy moze rozlewać swoja miość miosierna”
 (MeM 5). Stwierdzajac
 to, papiez dokonuje przegladu
 tekstu Mszy
świetej pod katem

miosierdzia Bozego. Dochodzi do trafnego wniosku, ze
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„celebracja miosierdzia osiaga
 swój szczyt w Ofierze Eucharystycznej, pamiatce

paschalnego misterium Chrystusa, z którego wypywa zbawienie dla
kazdego czowieka, dla historii i dla caego świata. Krótko mówiac,
 kazdy
moment celebracji eucharystycznej odwouje sie do Bozego miosierdzia”
(MeM 5; Sawa, 2018).
Jak susznie zauwaza Franciszek, doświadczenie tajemnicy Bozego miosierdzia nie ogranicza sie do samej liturgii Mszy świetej. „W caym zyciu
sakramentalnym otrzymujemy miosierdzie w obfitości” (MeM 5). Szczególne
znaczenie maja dwa sakramenty, nazywane sakramentami uzdrowienia, to
znaczy: pojednanie i namaszczenie chorych. W formuach obydwu sakramentów mocno wybrzmiewa odwoanie sie do Bozego miosierdzia. Zwaszcza
w sakramencie pokuty dokonuje sie wspomniana „celebracja miosierdzia”
(MeM 8). „Zatem w modlitwie Kościoa odniesienie do miosierdzia nie jest
jedynie pouczeniem, ale jest wysoce performatywne/sprawcze/skuteczne, to
znaczy, ze gdy wypowiadamy je z wiara,
 jest nam ono udzielane. Kiedy je
wyznajemy jako zywe i realne, rzeczywiście nas przemienia” (MeM 5). Inaczej mówiac,
 w liturgiczno-sakramentalnej posudze Kościoa wierny realnie
doświadcza uprzedzajacej
 miości Boga, która „jest wieksza niz grzech” – jak
uczy św. Jan Pawe II (por. ReP 13). Nieco inaczej wyraza te myśl obecny
papiez piszac,
 ze zanim ujawnia sie prawda o grzechu, zostaa nam najpierw
objawiona miość, z jaka Bóg stworzy świat i ludzi. „Miość jest pierwszym
aktem, poprzez który Bóg daje siebie poznać i wychodzi nam na spotkanie”
(MeM 5). Uprzedniość Bozej miości, która pochylajac
 sie nad nedza czowieka przybiera ksztat miosierdzia (por. DiM 14), jest – zdaniem Franciszka
– zasadniczym motywem do ufności. Ta zaś, wedug objawień św. Faustyny
Kowalskiej, jest „naczyniem”, którym czerpie sie aski ze źróda miosierdzia
(por. Dz. 1485).
Oprócz liturgii eucharystycznej i sakramentów w ksztatowaniu postaw
duchowych wielka role odgrywa Sowo Boze. Jak napisa Benedykt XVI
w adhortacji Verbum Domini, ono „lezy bowiem u podstaw kazdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej” (nr 86). Franciszek zatem takze w suchaniu
Sowa Bozego, zwaszcza w ramach celebracji eucharystycznej, upatruje
mozliwości odkrywania prawdy o Bozym miosierdziu i doświadczania go.
W tym kontekście usilnie poleca kapanom dbaość o przygotowywanie homilii. Przepowiadajac
 Sowo Boze, maja oni przedstawiać sie jako ci, którzy na
sobie doświadczyli Bozego miosierdzia, co jest warunkiem wiarygodności ich
posugi kapańskiej. „Zycie miosierdziem jest zatem najlepsza droga,
 by stao
sie ono prawdziwym goszeniem pocieszenia i nawrócenia w zyciu duszpasterskim” (MeM 6).
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Widzimy zatem, ze – zdaniem Franciszka – ksztatowanie postaw miosierdzia, czyli duchowość miosierdziowa, obficie czerpie z liturgii i Sowa Bozego.

*
Charakteryzujac
 w gównych rysach duchowość miosierdzia zgodnie
z tym, jak ujmuje ja papiez Franciszek, nie mozna pominać
 waznej roli Maryi. Świety Jan Pawe II, w nawiazaniu

do wielowiekowej tradycji Kościoa,
nazywa Ja Matka Miosierdzia, Matka Boza Miosierdzia lub Matka Bozego
Miosierdzia (por. DiM 9). Podobnie czyni obecny papiez, wielokrotnie przywoujac
 Jej postać w kontekście podejmowanej tematyki miosierdzia. Wymownym gestem byo sprowadzenie ikony maryjnej zwanej „Brama Miosierdzia” z jednego z kościoów w Jarosawiu na czas inauguracji Jubileuszowego
Roku Miosierdzia w Bazylice św. Piotra. Podobnie jak jego poprzednicy,
Franciszek niemal kazde swoje wystapienie

i dokument kończy maryjna inwokacja.
 Na przykad w zakończeniu bulli Misericordiae vultus napisa, ze nikt
tak jak Maryja nie pozna „gebi tajemnicy Boga, który sta sie czowiekiem.
Wszystko w Jej zyciu zostao uksztatowane przez obecność miosierdzia,
które stao sie ciaem. Matka Ukrzyzowanego i Zmartwychwstaego wesza
do sanktuarium miosierdzia Bozego, poniewaz duchowo uczestniczya w tajemnicy Jego miości” (nr 24)8. Przewidziana na Matke Syna Bozego, Maryja
bya w zamysach Bozej Opatrzności przygotowywana do tego, by „staa sie
Arka Przymierza miedzy Bogiem i ludźmi”. Zachowaa wiec w swoim sercu
Boze miosierdzie w doskonaej harmonii ze swoim Synem Jezusem. W tym
sensie faktycznie jest Matka Bozego Miosierdzia. Mamy wiec pene prawo
prosić Ja – konkluduje Franciszek – „aby nigdy nie przestaa zwracać ku nam
swoich miosiernych oczu i uczynia nas godnymi kontemplowania oblicza
miosierdzia – Jej Syna Jezusa” (MV 24).
Maryja zatem jest doskonaym wzorem naśladowania szczególnie dla tych
wierzacych,

którzy chca pielegnować i pogebiać duchowość miosierdzia.
8
Interesujacym

do tego komentarzem moga być sowa kard. Waltera Kaspera z ksiaz
 ki
pt. Miosierdzie klucz do chrześcijańskiego zycia (Poznań: Wydawnictwo Świety Wojciech,
2014, 225. 227. 236): „Maryja stanowi archetyp Kościoa, jest zatem równiez archetypem
chrześcijańskiego miosierdzia. […] Jest narzedziem Bozego miosierdzia dzieki swojemu
penemu wiary tak, które wypowiada wobec najpierw zaskakujacego,

niepojetego dla niej
i przerastajacego

ja przesania anioa. […] Maryja mówi nam i pokazuje nam, ze Ewangelia
o Bozym miosierdziu w Jezusie Chrystusie to najlepsze, co moze nam zostać powiedziane i co
bedziemy mogli kiedykolwiek usyszeć; a jednocześnie najpiekniejsze, co moze istnieć…”.
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Papiez zwraca uwage, ze „miosierdzie nie moze być bowiem jakaś
 dygresja
w zyciu Kościoa, ale stanowi samo jego zycie, czyniac
 widoczna i namacalna
geboka prawde Ewangelii. Wszystko objawia sie w miosierdziu; wszystko sie
rozstrzyga w miosiernej miości Ojca” (MeM 1). Nie jest to wiec duchowość
opcjonalna, jedna z wielu form zycia duchowego, ale w jakimś sensie samo
jadro

duchowości chrześcijańskiej, znajdujacej

wyraz w praktyce zycia na co
dzień. Miosierdzie bowiem „jest tym konkretnym dziaaniem miości, które
przebaczajac,
 przeksztaca i zmienia zycie” (MeM 2). Franciszek wskazuje ja
jako duchowość przyszości, zdolna dynamizować dzieo nowej ewangelizacji
(por. MeM 5).
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DUCHOWOŚĆ MIOSIERDZIA

141

Granat, Wincenty. (1970). „Kult Boga miosiernego przez Chrystusa i w Chrystusie”.
W: Wincenty Granat (red.). Ewangelia miosierdzia, 389-409. PoznańWarszawa.
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DUCHOWOŚĆ MIOSIERDZIA WEDUG PAPIEZA FRANCISZKA

S t r e s z c z e n i e
Za sprawa ostatnich papiezy, a szczególnie Franciszka, charakterystycznym rysem Kościoa
katolickiego w trzecim tysiacleciu

jest kult miosierdzia Bozego. Domaga sie on ksztatowania
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odpowiednich postaw duchowych, które we wspóczesnej teologii duchowości opisuje sie przez
wskazanie na ich aspekt poznawczy, aksjologiczno-afektywny i praktyczno-dziaaniowy.
Tematyka miosierdzia tak geboko przenika zycie Kościoa, ze mozna mówić nie tylko
o duchowości miosierdzia, ale o miosierdziowym wymiarze duchowości chrześcijańskiej.
Kult Bozego miosierdzia jest ściśle zwiazany

z liturgia,
 dlatego – zwaszcza liturgia eucharystyczna – ma równiez miosierdziowy wymiar. Ksztatowanie postaw miosierdzia znajduje
wiec w niej swe źródo.
Sowa kluczowe: duchowość; miosierdzie; postawa duchowa; liturgia; papiez Franciszek.

