
 

 

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!  

Uwielbiajmy Tajemnicę Wiary 
 

Jubileusz Roku 2000 ma być wielką   modlitwą   
uwielbienia    i dziękczynienia,   zwłaszcza   za   
dar Wcielenia Syna BoŜego oraz za dar 
Odkupienia. Najpełniej wyraŜa się ona w 
Eucharystii: 
„Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako 
ze źródła, spływa na nas łaska i z największą 
skutecznością przez  nią dokonywa się 
uświęcenie człowieka w Chrystusie i 
uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich 
innych dzieł Kościoła." (KL)  

Tak, więc Jubileusz roku 2000 jest 
szczególnym wezwaniem do naszego 
większego zaangaŜowania w Liturgii, 
zwłaszcza w Eucharystii, która jest 
najdoskonalszym     uwielbieniem     i 
dziękczynieniem Bogu Ojcu przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym. 

Katechizm SłuŜby Liturgicznej 
podaje nam trzy przymioty dobrego i 
owocnego uczestnictwa we Mszy świętej. 
Uczestnictwo musi być przede wszystkim 
świadome, czynne i pełne. 

Słownik liturgiczny  

hymny - to uroczyste pieśni o charakterze 
pochwalnym. Śpiewane są na początku 
kaŜdej godziny kanonicznej (w Liturgii 
Godzin) oraz wprowadzają w treść 
liturgiczną dnia albo święta. Najstarsze 
hymny to: Gloria in excelsis Deo czy Te 
Deo laudamus (IVw.).  Według starej 
tradycji   kaŜdy  hymn   kończy  się 
doksologią - uwielbieniem Boga w Trójcy 
Jedynego. 

Jubileusz 
Termin „jubileusz" pochodzi z 

języka hebrajskiego (yobel) i odnosi się do 
rogu baraniego uŜywanego jako trąba do 
obwieszczania święta. Jubileusz jest 
obchodzony w Kościele od 1400r. do 
czasów obecnych, co 25 lat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W tym roku papieŜ dnia 24 grudnia 
uderzeniem srebrnego młotka w Święte 
Drzwi Bazyliki św. Piotra rozpocznie 
obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 
Po symbolicznym ucałowaniu ościeŜy 
drzwi  Ojciec  Święty jako pierwszy 
wkroczy do Bazyliki Św. Piotra w 
Watykanie; jednocześnie zostaną otwarte   
Drzwi   Święte   w   trzech pozostałych 
Bazylikach Patriarchalnych Rzymu i w 
Katedrach całego świata. Wizję tych 
obchodów nakreśla nam Ojciec Św. w 
Bulli „Incamationis Mysterium". 

Odpusty Jubileuszowe 
Przez   cały   okres   trwania 

Jubileuszu wierni mogą uzyskać dar 
odpustu. NaleŜy najpierw jednak spełnić 
określone wymagania: trzeba przystąpić do  
sakramentu  pojednania,  przyjąć Komunię 
Świętą, trwać w łączności z Kościołem 
modląc się w intencjach Ojca św. 
Odpust moŜna takŜe otrzymać, gdy się 
nawiedzi następujące miejsca: 
- Rzym - odwiedzając    Bazyliki 
patriarchalne, 
- Ziemię Świętą - Bazylikę Grobu 
Świętego w Jerozolimie, albo Bazylikę 
Narodzenia w Betlejem czy teŜ Bazylikę 
Zwiastowania w Nazarecie, 
- wszystkie kościoły partykularne 

- dowolne miejsca - nawiedzając braci 
będących w potrzebie lub zmagających się 
z trudnościami (chorych, więźniów, osoby 
samotne    w    podeszłym    wieku, 
niepełnosprawnych) i spełniając praktyki 
duchowe, sakramentalne i modlitewne. 
Przy nawiedzaniu naleŜy pamiętać o 
odmawianiu „Ojcze nasz", „Credo" i 
modlitwy do NMP. 

„On będąc niewidzialnym Bogiem ukazał 
się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony    
przed wiekami    zaczął istnieć w czasie, aby   
podźwignąć wszystko,      co grzech    poniŜył, 
odnowić całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość 
doprowadzić do Królestwa niebieskiego" 
 

(z Prefacji o Narodzeniu Pańskim) 

 
Z okazji świąt BoŜego 
Narodzenia Ŝyczymy 

lektorom, ministrantom 
i tym wszystkim, 

którzy chcą 
odnajdywać w świętej 

Liturgii „szczyt i źródło 
Ŝycia 

chrześcijańskiego",  
aby  spotkanie z 
przychodzącym 

Chrystusem obfitowało 
w pokój i wszelkie dobro, a radość i 

miłosierdzie   płynące   z   Wielkiego 
Jubileuszu  stały się  Waszym udziałem. 
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n Jubileusz powinien utwierdzi ć w dzisiej-
szych chrze ścijanach wiar ę w Boga, który 
objawił si ę w Chrystusie, umocni ć nadzieje, 
wyra Ŝającą się w oczekiwaniu na Ŝycie 
wieczne, o Ŝywi ć miło ść, czynnie słu Ŝącą 
braciom" 
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