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«Перейти через ці Двері означає відкрити глибину милосердя Отця, Який всіх приймає й
особисто виходить назустріч кожному», – наголосив Папа Франциск у проповіді під час
Святої Меси, яку він у вівторок, 8 грудня 2015 року, очолив на площі Святого Петра у
Ватикані з нагоди урочистості Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та відкриття
надзвичайного Ювілею Милосердя. Того дня також спогадувалася 50-та річниця
завершення Другого Ватиканського Собору.

Наприкінці Євхаристійного богослуження, після святого Причастя, відбувся Чин
відкриття Святих Дверей базиліки Святого Петра. Вселенський Архиєрей прочитав
молитву, призиваючи об’явлення Божої всемогутності, насамперед, «в милосерді та
прощенні». Далі, ввізвавши: "Ось двері Господні! Відчиніть двері справедливості! Задля
Твого великого милосердя, увійду в дім Твій, Господи!" - він відчинив двері й зупинився
на хвилину на порозі в мовчазній молитві. Опісля Святіший Отець переступив через поріг
Святих Дверей, входячи до базиліки, а за ним увійшли його попередник Венедикт XVI,
співслужителі та представники чернецтва і мирян.

В богослуженні взяли участь, офіційні делегації, між якими були Президент Італії
Серджо Маттарелла, Король Бельгії Альберт ІІ, Капітани-Регенти Сан-Марино,
парламентські делегації Німеччини та Чехії.

Одним із символів урочистого богослуження стала стародавня чудотворна ікона
Пресвятої Богородиці «Милосердя Двері» з міста Ярослава, святиня
Перемисько-Варшавської архиєпархії УГКЦ в Польщі, що була встановлена справа біля
престолу, на якому звершувала Євхаристійна жертва. Як розповів Блаженніший
Святослав, копію цієї ікони, яка є офіційною іконою Святого Року Божого Милосердя в
УГКЦ, було подаровано проповідникові Папського Дому о. Раньєро Канталамесі, від
якого Святіший Отець довідався про її існування та забажав, щоб вона була присутня під
час відкриття Ювілею Милосердя.
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Молитва Папа Франциска на Святий рік

На сайті ювілейного року милосердя опубліковано молитву, яку з цієї нагоди уклав Папа
Франциск:

Господи Ісусе Христе,
Ти навчав нас бути милосердними, як Небесний Отець,
Ти сказав нам, що той, хто бачить Тебе, бачить Його.
Покажи нам Своє обличчя і будемо спасенні.

Твій погляд, наповнений любов’ю, визволив Закхея та Матея від рабства грошей;
блудницю та Марію Магдалину – від того, щоб шукати щастя лише у створінні;
спонукав Петра плакати після зради,
та запевнив рай розкаяному розбійникові.

Вчини, щоби кожен з нас вислухав, немов звернене до нього, слово, яке Ти сказав
самарянці:
Як би ти пізнала дар Божий!

Ти – видиме обличчя невидимого Отця,
Бога, Який виявляє Свою всемогутність, насамперед, у прощенні й милосерді:
вчини, щоб Церква стала у світі видимим обличчям Тебе, свого Господа, воскреслого у
славі.

Ти бажав, щоб Твої служителі також були зодягнені у слабкість,
щоб відчувати справедливе співчуття до тих, які перебувають у незнанні або
помиляються:
вчини, щоб кожен, хто приступає до одного з них, відчув, що Бог його чекає, любить та
прощає.

Пошли Твого Святого Духа та посвяти всіх нас Його помазанням,
щоб Ювілей Милосердя став роком Господньої благодаті,
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а Твоя Церква з оновленим ентузіазмом могла нести бідним добру новину,
звіщати ув’язненим та пригнобленим свободу,
а сліпим повертати зір.

Просимо цього за заступництвом Марії, Матері Милосердя,
у Тебе, що живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом на віки вічні.
Амінь.
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