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Logo
Godine Božanskoga

milosrđa 

prikazuje Isusa kako na 
ramenima nosi izgubljenu 
dušu, a sa strane je natpis – 
koji je ujedno geslo Jubileja – 
Misericordes sicut Pater; 
Milosrdni poput Oca. Taj 
prikaz, čiji je autor isusovac 
Marko Ivan Rupnik, iskazuje, 
prema riječima mons. 
Fisichelle, „duboki način na 
koji Dobri pastir dodiruje 
tijelo čovječanstva s ljubavlju 
koja može promijeniti život“.
Na logu, Krist, koji je uzeo 
ljudsku narav, ima oči 
uperene u čovjeka; „Krist vidi 
Adamovim očima, a Adam 
Kristovim“, tako da „svaka 
osoba otkriva u Kristu, 
novom Adamu, svoju vlastitu 
čovječnost i budućnost“. Tri 
elipse koje okružuju dva lika, 
postupno svjetlije kako se 
kreće prema vani, naznačuju 
da Krist iznosi čovječanstvo 
iz tame grijeha i smrti.



Radosna sam što  u ruci imate i 
gledate LEPEZU MILOSRĐA.
Nastala je u obiteljskoj skupini djece 
Stadlerova dječjeg Egipta. U radionici 
sam pitala djecu: što je za tebe djelo 
milosrđa? Odgovor nije bio lagan.
Napisala sam na listiće odgovore koje 
sam voljela čuti. Sjećam ih se iz 
katekizma, sa vjeronauka. Sada su 
ovdje na 14 kartica koje pridržava 
vijak oblikujući lepezu. S njom se 
može igrati. Može se lagano 
razdvojiti i opet spojiti. Svakoj kartici 
se može dati konkretan sadržaj, 
istinita priča. Zanimljiva je „igra“ 
kad sudionici skupine izvuku jednu 
karticu i nakon kratkog razmišljanja 
svatko priopći vlastitu poveznicu s 
djelom milosrđa koje ima u zadatku. 
Možeš pripovijedati kako si sam 
učinio djelo milosrđa, ili posvjedočiti  
kako si  doživio da ti netko čini djelo 
milosrđa, možeš ispričati svoja 
sjećanja na konkretno djelo milosrđa 
predstavljeno u medijima, knjizi, 
viđeno u obitelji, susjedstvu, školi, 
poslu... Možeš ići na drugi krug: 
dodati karticu osobi do sebe. Pokazat 
će vam se novo, drugačije lice 
dobrote. Tako ćete uživati u 14 divnih 
obličja istoga Očeva lica preslikana u 
Isusu i u  dušama kojima je učitelj. 
Ponavljanje nema ograničenja. Vidjet 
ćeš da je „igra“ uvijek drugačija, 
draža, zanimljivija.
Obogati život djelima milosrđa i 
dopusti si pogled u Očevo milosrdno 
lice! Obasjat će te Njegov sjaj 
svjetlosti, osnažit će te i rasvijetliti put.



TJELESNO 
DJELO

MILOSRĐA:

G ladnaN ahraniti



Ž ednaN apojiti

TJELESNO 
DJELO

MILOSRĐA:



TJELESNO 
DJELO

MILOSRĐA:

S iromahaO djenuti



TJELESNO 
DJELO

MILOSRĐA:

P utnikaP rimiti



TJELESNO 
DJELO

MILOSRĐA:

BolesnikaP ohoditi



TJELESNO 
DJELO

MILOSRĐA:

U tamničenikaO sloboditi



TJELESNO 
DJELO

MILOSRĐA:

U mrlogaP  okopati



DUHOVNO
DJELO

MILOSRĐA:

D voumnaS avjetovati



DUHOVNO
DJELO

MILOSRĐA:

N eukaP oučiti



DUHOVNO
DJELO

MILOSRĐA:

G rješnikaU koriti



DUHOVNO
DJELO

MILOSRĐA:

Ž alosnaU tješiti



DUHOVNO
DJELO

MILOSRĐA:

U vrjeduO prostiti



DUHOVNO
DJELO

MILOSRĐA:

N epravduP odnositi



DUHOVNO
DJELO

MILOSRĐA:

Z a žive i mrtveB oga moliti



Molitva pape Franje 
za Godinu milosrđa 

Gospodine Isuse Kriste, ti si nas poučio 
da budemo milosrdni kao Otac nebeski i 
rekao nam da tko vidi tebe, vidi njega. 
Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni. 
Tvoj pogled, pun ljubavi, oslobodio je 
Zakeja i Mateja od robovanja novcu, a 
preljubnicu i Mariju Magdalenu od 
iskušenja da sreću traže samo u 
stvorenju; potaknuo je Petra da zaplače, 
nakon što te je zatajio, a raskajanomu je 
razbojniku zajamčio raj. Daj da svatko od 
nas osjeti da je i nama upućena riječ koju 
si rekao Samarijanki: »O, kad bi znala dar 
Božji!« Ti si vidljivo lice nevidljivoga 
Oca, Boga koji svoju svemoć očituje 
nadasve praštanjem i milosrđem: daj da 
Crkva u svijetu bude Tvoje vidljivo lice, 
lice svoga uskrslog Gospodina u slavi. 
Htio si da i tvoji službenici budu 
zaogrnuti slabošću kako bi gajili istinsko 
suosjećanje prema svima koji su u 
neznanju i zabludi. Učini da svatko tko 
pristupi tvojim službenicima osjeti da ga 
Bog iščekuje, ljubi i da mu oprašta. 
Pošalji svoga Duha i sve nas posveti 
svojim pomazanjem, kako bi Jubilej 
milosrđa bio godina milosti Gospodnje 
te tvoja Crkva, u obnovljenome zanosu, 
uzmogne donijeti siromasima radosnu 
vijest, proglasiti slobodu zatočenima i 
potlačenima te slijepima vratiti vid. Po 
zagovoru Marije, Majke milosrđa, to 
molimo tebe koji s Ocem i Duhom 
Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. 

Amen.
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„Što je nevolja veća, to i ljubav 
treba biti veća, tako da iz ljubavi 
što više možete svakoj bijedi i 
nevolji priskočiti u pomoć, 
osobito onim obiteljima, koji 
nevolju i glad trpe, a stid ih je 
tražiti pomoć.“
Sluga Božji Josip Stadler, rujan 1915.


