Prot. n. 25.712/99
Przygotowanie do Jubileuszu 2000: Dzień bez papierosa na rzecz ofiar HIV/AIDS.
Najdostojniejsi: Eminencjo, Ekscelencjo, Czcigodny Ojcze,1. Wielki Post w tym roku
przypada w czasie wyjątkowym: Wigilia kończącego się tysiąclecia, ten czas łaski i zbawienia
łączy się z ostatnim etapem przygotowania do uroczystych obchodów Wielkiego Jubileuszu
Wcielenia naszego Pana. Ojciec Święty ostatni rok przygotowania do Jubileuszu poświęcił
Bogu Ojcu. W ciągu tego roku mamy poprzez pokutę i nawrócenie zwrócić nasze spojrzenie
ku Ojcu, aby móc rozważa Jego miłosierną miłość, źródło naszego zbawienia. W tym samym
czasie trzeba głęboko przeżyć wezwanie Jezusa Chrystusa, by upodobnić się do naszego Ojca
w niebie: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36). W kontekście
przygotowania obchodów Wielkiego Jubileuszu Ojciec Święty parokrotnie wskazał
odpowiednie drogi, by wypełnić wolę wyrażoną przez naszego Pana.W Bulli ogłaszającej
Wielki Jubileusz Roku 2000 w sposób szczególny Jan Paweł II przypomina chrześcijanom
całego świata, że wśród 'znaków które są świadectwem wiary i wspomagają religijność
chrześcijańskiego ludu' (nr 7), a które należą już do tradycji obchodów jubileuszowych,
wymienia się jeden, 'szczególnie potrzebny dziś: miłość, która otwiera nam oczy na potrzeby
ludzi żyjących w nędzy i zepchniętych na margines społeczny' (nr 12). Z tego względu
chrześcijanie całego świata są serdecznie wezwani, by z zaangażowaniem świadczyć coraz
bardziej o Boskiej miłości w przededniu przygotowania do obchodów jubileuszu. 'Doznanie
miłości Ojca - pisze Ojciec Święty - ponagla chrześcijan do oddania się innym, do pójścia za
logiką służby i solidarności w otwarciu się wobec swoich braci...'1.'Jeżeli będziemy
przeżywać Wielki Post z oczyma utkwionymi w Ojca, ten cały czas stanie się dla nas czasem
miłości okazywanej w uczynkach miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Myśl nasza kieruje
się ku tym, którzy nie mają możliwości zaspokajania codziennych potrzeb. Wielu, jak Łazarz,
puka do drzwi społeczeństwa - wszyscy ci, którzy nie mają udziału w dobrodziejstwach
postępu. Istnieją sytuacje dotkliwej nędzy, które winny poruszać sumienia chrześcijan,
przypominając o obowiązku zajęcia się nimi zarówno indywidualnie, a także jako wspólnota'
(nr 4).2. Pośród tylu 'Łazarzy, którzy pukają do drzwi naszej społeczności' są niezliczone
ofiary dotknięte bezpośrednio lub pośrednio poprzez HIV/AIDS: sami chorzy, ich rodzice,
wdowy i wdowcy oraz sieroty. Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia
pragnie wykorzystać tę okazję, jaką jest czas Wielkiego Postu i przygotowania Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000, by odpowiedzieć na wskazania Ojca Świętego i przedstawić
Pasterzom poszczególnych Kościołów lokalnych, aby zechcieli wezwać wszystkich
chrześcijan i ludzi dobrej woli do zrezygnowania przez jeden dzień z palenia wyrobów
tytoniowych, a równoważną sumę przeznaczyć na fundusz walki z AIDS/HIV lub na fundusz
pomocy osobom bezpośrednio lub pośrednio dotkniętym tym nieszczęściem. Tak zebrane
fundusze mogłyby być przeznaczone do szpitali katolickich waszej diecezji lub kraju, jako
wkład w inicjatywy podejmowane w walce z AIDS, lub jako wsparcie innych projektów
medyczno-sanitarnych według waszego uznania. W ten sposób Kościół włączy swój wkład w
wysiłki Światowej Organizacji Zdrowia, która od pewnego czasu uwrażliwia wspólnotę
międzynarodową na uszczerbki zdrowia palaczy, spowodowane używaniem tytoniu, oraz
Tych, którzy narażeni są bezpośrednio na przebywanie w ich otoczeniu. Według statystyki tej
Organizacji co roku umiera 3,5 miliona osób, a według przewidywań liczba ta będzie
potrojona w roku 2030. Stąd pojawia się konieczność silnego uwrażliwienia ludzi na ryzyko,
które niesie ze sobą codzienne palenie tytoniu.Przyjmując życzliwie naszą propozycję,
wspólnota chrześcijańska na całym świecie będzie mogła odpowiedzieć pozytywnie i z
odpowiedzialnością na jedno ze wskazań, wcale nie najmniejszych, by doświadczyć
duchowych korzyści celebracji Wielkiego Jubileuszu wskazanych w Bulli: 'Jubileuszowy
odpust zupełny będzie można uzyskać także przez działania wyrażające w sposób konkretny i

bezinteresowny ducha pokuty, który stanowi jak gdyby samo serce Jubileuszu. Do działań
takich należy między innymi powstrzymanie się przynajmniej przez jeden dzień od zbędnej
konsumpcji (np. od palenia tytoniu lub picia napojów alkoholowych), praktyka postu lub
wstrzemięźliwości zgodna z ogólnymi normami Kościoła i szczegółowymi zaleceniami
Episkopatów, połączona z przekazaniem odpowiedniej sumy pieniędzy na Potrzeby ubogich;
hojne wspomaganie dzieł o charakterze religijnym lub socjalnym (zwłaszcza na rzecz
opuszczonych dzieci, młodzieży zmagającej się z trudnościami, starców potrzebujących
opieki, obcokrajowców poszukujących lepszych warunków życia w różnych krajach)'2.Tymi
wskazaniami Ojciec Święty zachęca chrześcijan do świętowania Jubileuszu Odkupienia
ludzkości, przywołując mądrość powiedzenia: w zdrowym ciele, zdrowy duch, i odwołując
się przede wszystkim do tradycji prorockiej i ewangelicznej, która pośród różnych form kultu
miłego Panu poleca współczucie i solidarność z braćmi nieszczęśliwymi. Na czym polega
post, który podoba się Bogu? 'Czy może nie polega na tym, żeby dzielić swój chleb z
głodnym, wprowadzić w dom biednego, bezdomnego, przyodziać nagiego, i nie odwrócić się
od współziomków?' (por. Iz 58, 7; Mt 25, 35-45). Pomoc braciom dotkniętym przez
współczesne zagrożenia, świadomość szkód wyrządzonych przez palenie tytoniu,
podejmowane osobiście wysiłki, by się im przeciwstawić, zdrowie zarówno fizyczne, jak i
duchowe, a przede wszystkim przyjaźń z Bogiem są owocami, zrodzonymi z tej inicjatywy,
która sprzyja rozwojowi naszej wiary i stanowi świadectwo przeżywania na co dzień wartości
ewangelicznych.Oddając, cały świat macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Matki
Pana Jezusa, Matki Kościoła i Uzdrowienia Chorych, proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie
mojego zapewnienia jedności w modlitwie przed Panem.
1 - Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1999, nr 3 i 4
2 - Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000. Rozporządzenia dotyczące
uzyskania Odpustu Jubileuszowego, P.4.

