Słowo
pasterskie
Biskupa
Diecezjalnego na Światowy
Dzień Chorego 2021
Dnia 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes, będziemy obchodzić XXIX Światowy Dzień Chorego, który
ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego oraz społeczności
świeckiej na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki
chorym, zaś samym chorym ma pomóc w dostrzeganiu wartości
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i nadprzyrodzonej (por.
Jan Paweł II, List ustanawiający Światowy Dzień Chorego,
Watykan 13 maja 1992 r).
Światowy Dzień Chorego zaprasza nas wiec, byśmy zatrzymali się
przy krzyżu, jakim dla każdego człowieka jest choroba, i
pospieszyli ku siostrom i braciom z konkretnym gestem miłości,
by ulżyć ich cierpieniu. W trudnym dla wszystkich czasie
pandemii jesteśmy szczególnie wezwani, aby naśladując Jezusa
Dobrego Samarytanina, „zatrzymać się, wysłuchać, nawiązać
bezpośrednią i osobistą relację z drugim człowiekiem, poczuć
dla niego empatię i wzruszenie, zaangażować się w jego
cierpienie do tego stopnia, by zatroszczyć się o niego”
(Franciszek, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Chorego 2021 r.).
Szczególne słowa bliskości pragnę przekazać wszystkim osobom
chorym, przebywającym w domach rodzinnych, szpitalach,
hospicjach, domach opieki. Dziękuję Wam za żywą wiarę i
świadectwo codziennego zmagania się z chorobą i cierpieniem.
Zapewniam o mojej codziennej modlitwie za Was. Z wdzięcznością
myślę także o osobach
podejmujących codzienną opiekę nad
chorymi, zarówno pracownikach ochrony zdrowia, kapelanach
szpitalnych, jak i rodzinach osób chorych. Niech Bóg
wynagrodzi
chorych.
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Ze względów epidemiologicznych niemożliwa jest moja obecność w
placówkach ochrony zdrowia, tak jak to miało miejsce
dotychczas. Dlatego zapraszam do duchowego spotkania poprzez
udział we Mszy św. w Waszej intencji, transmitowanej 11 lutego
o godz. 17.30 przez TVP 3 Gorzów Wlkp. z Sanktuarium Matki
Bożej Cierpliwe Słuchającej z Rokitna.
Ożywieni Chrystusową i braterską miłością troszczmy się o
słabych i cierpiących, starajmy się, aby nikt nie został
pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub
opuszczony. Niech te słowa pobudzają nas wszystkich do
poszukiwania tego, co najlepsze dla osób chorych i
cierpiących.
ks. Piotr Kubiak
Kanclerz Kurii

+Tadeusz Lityński
Biskup ZielonogórskoGorzowski

Zielona Góra, 31 stycznia 2021 r.
Znak: B1-3/21

Komunikat
Przewodniczącego
KEP
o
zbiórce
na
pomoc
ofiarom trzęsienia ziemi w
Chorwacji.
Solidarni z Chorwacją
Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski, Ks. abp Stanisław Gądecki,

ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z
Chorwacją”. Tego dnia w polskich kościołach będą zbierane
datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji.
Przewodniczący Episkopatu zwrócił się do biskupów
diecezjalnych z prośbą o przeprowadzenie zbiórki. Wpływy
zostaną za pośrednictwem Caritas Polska przekazane na pomoc
poszkodowanym. Tym samym akcja pomocy Chorwatom, ogłoszona
przez Caritas Polska nazajutrz po kataklizmie w mieście
Petrinja, nabrała nowego wymiaru.
– Według pierwszych doniesień, w wyniku trzęsienia ziemi w
Chorwacji zginęło siedem osób, a tysiące musiało opuścić swe
domy, przy czym miejscowe władze podkreślały, że nie jest to
ostateczny bilans tragedii. Już 30 grudnia podjęliśmy decyzję
o przeznaczeniu na pomoc poszkodowanym 50 tys. zł i
uruchomieniu zbiórki SMS-owej, która w ciągu kilku dni
przyniosła kolejne 50 tys. zł. Jednocześnie na nasze apele o
przyłączenie się do akcji pomocy Chorwatom zaczęły odpowiadać
parafie w różnych rejonach Polski. Decyzja przewodniczącego
Episkopatu nadaje tej spontanicznej inicjatywie zorganizowany,
ogólnokrajowy charakter. Dzięki temu skala pomocy, jakiej
będziemy mogli udzielić, z pewnością znacząco wzrośnie –
podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska i
przypomina, że odzew Polaków na apele o wsparcie w podobnych
przypadkach jest bardzo duży.
– Kiedy organizowaliśmy akcję pomocową po sierpniowym wybuchu
chemikaliów w Bejrucie, w krótkim czasie udało się zebrać
ponad 9 mln zł. Ofiarność naszych rodaków pozwoliła na
zapewnienie znaczącego wkładu w odbudowę miasta po
zniszczeniach, wysłaliśmy też dwa transporty pomocy
humanitarnej – wylicza ks. Marcin Iżycki. – Jestem przekonany,
że wobec tragedii, która dotknęła Chorwację, kraj tak bliski
sercom wielu Polaków, również nie pozostaniemy obojętni –
dodaje dyrektor Caritas Polska.
O formie i sposobie przeprowadzenia zbiórek 24 stycznia w

poszczególnych diecezjach zdecydują biskupi diecezjalni. Już
dzisiaj można również przyłączyć się do akcji, przekazując
środki bezpośrednio Caritas Polska.
Jak pomóc?
Wysyłając
2,46 zł),
dokonując
wpłacając
0102 0002

SMS o treści CHORWACJA pod numer 72052 (koszt
wpłaty przez stronę caritas.pl,
dowolną kwotę na konto nr 70 1020 1013 0000
6526, z dopiskiem CHORWACJA.

Do pobrania:
zdjęcia z Chorwacji i wypowiedź ks. Marcina Iżyckiego:
https://drive.google.com/drive/folders/1q7t_CgxRRS7O1Rs4ZCu6z9
D_vnT8c9M3?usp=sharing
O Caritas
Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga
setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura
Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni
funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych
oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią
pomoc potrzebującym. W tym roku obchodzimy 30-lecie
działalności Caritas w Polsce. Organizacja jest częścią sieci
Caritas Internationalis i Caritas Europa.
KONTAKT
Dział Komunikacji Caritas Polska
e-mail: komunikacja@caritas.org.pl
tel. 510 235 802

KOMUNIKAT O ŚMIERCI BISKUPÓW
ADAMA
DYCZKOWSKIEGO
I
ANTONIEGO STANKIEWICZA
KOMUNIKAT O ŚMIERCI BISKUPÓW
ADAMA DYCZKOWSKIEGO I ANTONIEGO STANKIEWICZA
Drodzy Diecezjanie,
początek obecnego roku naznaczony został wiadomościami o
zakończeniu ziemskiej pielgrzymki biskupów związanych z naszą
wspólnotą diecezjalną.
10 stycznia odszedł do Pana bp Adam Dyczkowski, emerytowany
biskup zielonogórsko-gorzowski, a kilka dni wcześniej – 4
stycznia – pochodzący z naszej diecezji emerytowany dziekan
Trybunału Roty Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz.
Chcemy dziękować Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi, za życie,
powołanie i posługę obu następców Apostołów, których sylwetki
pokrótce teraz przypomnimy.
Bp Adam Dyczkowski urodził się w 1932 r. w Kętach. W wieku 20
lat wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we
Wrocławiu i w 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp.
Bolesława Kominka. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim uzyskał tytuł doktora filozofii przyrody. Następnie
pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej,
duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także
wykładowca filozofii w seminarium duchownym.
W 1978 r. został biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń
biskupich 26 listopada udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz.
Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum
corda (W górę serca). Był wikariuszem generalnym, koordynował

duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji,
nauczycieli, harcerzy i innych środowisk. Działał w
Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa jako jego
przewodniczący, w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum oraz w
Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej. W Konferencji
Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds.
Duszpasterstwa Akademickiego, zasiadał też w Komisji ds.
Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego i ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia.
W 1992 r. został biskupem pomocniczym w nowo utworzonej
diecezji legnickiej, a niebawem otrzymał nominację na biskupa
zielonogórsko-gorzowskiego. Rządy w diecezji objął 19 lipca
1993 r. Ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września, a do
konkatedry w Zielonej Górze – 12 września tegoż roku.
Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich
poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas
jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji,
takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w
Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997
r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty
(2002 r.) oraz 1000-lecie śmierci pierwszych męczenników
Polski w Międzyrzeczu (2003 r.).
Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i
Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go
doktoratem honoris causa. W 2007 r. przeszedł w stan
spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w
Zielonej Górze, gdzie zmarł.
Bp Antoni Stankiewicz urodził się w 1935 r. w Oleszczenicach
na Wileńszczyźnie. Po wojnie zamieszkał wraz z rodzicami w
Jemiołowie koło Łagowa. Po ukończeniu seminarium duchownego w
Gorzowie Wielkopolskim w 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie
w gorzowskiej katedrze. Był notariuszem i wiceoficjałem w
Sądzie Biskupim oraz notariuszem Kurii Biskupiej w Gorzowie

Wielkopolskim. Od 1969 r. był kancelistą w Rocie Rzymskiej. W
2004 r. papież Jan Paweł II mianował go dziekanem tego
trybunału. Funkcję tę pełnił do 2012 roku. Pracował też w
innych instytucjach Kurii Rzymskiej i Państwa Watykańskiego.
Był m. in. konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędzią
Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego, członkiem Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych i Najwyższego Trybunału Sygnatury
Apostolskiej oraz kierował Komisją Dyscyplinarną Państwa
Watykańskiego.
Był światowej klasy znawcą prawa kanonicznego i autorem
ważnych prac naukowych. Specjalizował się w prawie małżeńskim,
procesowym i historii prawa. Wykładał w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie oraz w papieskich uczelniach w Rzymie:
Uniwersytecie Gregoriańskim, Uniwersytecie Krzyża Świętego i
Uniwersytecie Urbaniańskim.
Mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem tytularnym Nova
Petra, święcenia biskupie przyjął 16 grudnia 2006 r. w
Bazylice św. Piotra na Watykanie. Na zawołanie biskupie wybrał
słowa In Te confido Iesu (Jezu, ufam Tobie).
Zmarł w rzymskiej Poliklinice Gemelli. 5 stycznia w bazylice
św. Piotra kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej odprawił Mszę św. żałobną w intencji Zmarłego.
Śp. bp Antoni Stankiewicz często odwiedzał naszą diecezję.
Wyraził też wolę, aby – o ile to będzie możliwe – został tu
pochowany.
Oczekując wciąż na pomyślny przebieg wszystkich procedur
związanych ze sprowadzeniem ciała Zmarłego do Polski,
przygotowujemy się do uroczystości pogrzebowych. Gdy tylko to
będzie możliwe, o ich dacie i przebiegu poinformujemy za
pośrednictwem parafii i mediów. Wiadome jest jednak, że będą
się one odbywały w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski
w Gorzowie Wielkopolskim, po czym obaj biskupi spoczną w
krypcie gorzowskiej katedry. Dzień wcześniej planowana jest

też Msza św. żałobna w intencji bp. Adama Dyczkowskiego w
kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.
Z uwagi na stan pandemii i poważne ograniczenia uczestnictwa w
liturgii przygotowywany jest program dający możliwość choćby
tylko symbolicznego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu jak
największej liczbie kapłanów i wiernych. Nie wszyscy jednak
będą mogli uczynić to osobiście. Dlatego już dzisiaj proszę
duszpasterzy o sprawowanie w parafiach Mszy św. w duchowej
łączności z liturgią pogrzebu za śp. bp. Adama Dyczkowskiego i
bp. Antoniego Stankiewicza, a wiernych o przyjmowanie Komunii
św. w intencji zmarłych biskupów, których wspólnie polecamy
Bożemu Miłosierdziu.
+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
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Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej
Modlitwa wstępna
odmawiana w każdym dniu nowenny
Matko Najświętsza, Opiekunko z Bożej Opatrzności dana naszej
trudnej, ale pięknej ziemi. Dziękując za łaski, jakie przez
Twój cudami słynący obraz dobry Bóg zesłał swojemu ludowi,
pragniemy z ufnością zawierzyć Ci to, co jest naszą potrzebą
i oczekiwaniem; a nade wszystko chcemy Ci oddać siebie. Matko
Cierpliwie Słuchająca, wiernie strzegąca nas w symbolu Białego
Orła, pomóż z czystymi i prostymi, pełnymi oddania sercami

stanąć przed Tobą. Matko godna miłości i ucząca nas kochać
Boga i bliźniego – prosimy Cię o zwycięstwo dobra nad złem
w nas samych i naszych braciach i siostrach.
Czcząc Ciebie, oddajemy
i Duchowi Świętemu.

hołd

uwielbienia

Ojcu,

Synowi

Odmawia się dziesiątek Różańca.

Dzień pierwszy
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
O Matko Boża Rokitniańska, przed Tobą schylali swe czoła król,
biskupi, rycerze i wierny lud. Dziś ja, grzeszny, klękam przed
Tobą, Maryjo, i wielbię Cię jako Matkę Boga i Matkę Kościoła.
Spraw, błagamy dziś, by Duch Święty w swej szczodrości zstąpił
na nasz Kościół diecezjalny i odnowił oblicze wszystkich
parafii oraz wspólnot w nich działających, byśmy mogli
przynosić owoce: sprawiedliwości, miłości, radości i pokoju.
Matko Kościoła, módl się za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień drugi
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
Matko Boża Rokitniańska, Wychowawczyni powołań kapłańskich
i zakonnych. Błagania nasze, Matko Dobrego Pasterza, zanosimy
dziś za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i duszpasterzy
naszej diecezji, by ożywiani i umacniani łaską Ducha Świętego
nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju, a przez miłość
Chrystusa Pana oczyszczali i uświęcali dusze, i sami niech
będą żywą Ewangelią dla świata. Prosimy także a święte
powołania kapłańskie i zakonne dla naszej rodziny
diecezjalnej.
Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, módl się
za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień trzeci
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
O Matko Boża Rokitniańska, wierny Tobie lud przez wieki

zwracał się do Ciebie jako Pośredniczki Wszelkich Łask. Ja
przychodzę dziś z niepokojami. Spójrz, o dobra Matko, na naszą
Ojczyznę. Tak wiele braci i sióstr zagrożonych jest
nietrzeźwością, rozwiązłością, niewiarą, brakiem miłości.
Prosimy Cię, Matko Księcia Pokoju, za Ojczyznę i wszystkich
Polaków rozproszonych po całym świecie. Wyjednaj potrzebne dla
naszego narodu dary Ducha Świętego, byśmy żyli w solidarności
wiary i miłości i byli odpowiedzialni za życie Boże w nas
i w naszym narodzie.
Królowo Polski, módl się za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień czwarty
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
Matko Boża Rokitniańska, od przeszło trzech wieków jesteś
sławna w swym Cudownym Obrazie. Obsypywałaś łaskami w tym
świętym miejscu swych czcicieli, którzy do Ciebie po pomoc
przychodzili i o ratunek błagali. Proszę Cię, o Przybytku
Ducha Świętego, byś mi wyjednała tę łaskę, o którą Cię tak
gorąco proszę…
Uproś u Boga wszystkim ludziom głębię żywej wiary, moc
niezawodnej nadziei i żar czystej miłości, byśmy tym owocniej
mogli przeżywać radość Twojej chwały.

Maryjo, Matko Cierpliwie Słuchająca, módl się za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień piąty
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
O Matko Boża Rokitniańska, Ciebie nazywa św. Bernard
Wszechmocą Błagającą, bo potrafisz uprosić jako Królowa Pokoju
u swego Syna, Jezusa Chrystusa, łaskę pokoju wewnętrznego
i zewnętrznego dla każdego człowieka i całej ludzkości.
Błogosławiona Królowo Świata, niech moc Twej modlitwy wyprosi
pokój naszej ziemi i wszystkim, którzy na niej mieszkają.
Królowo Pokoju, módl się za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień szósty
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
O Matko Boża Rokitniańska, która na tym wzgórzu stałaś się
drogowskazem dla dusz błądzących, a światłem Twej łaski
ukazujesz drogi powołania życiowego, uproś mi tę łaskę, bym
idąc ścieżką mego życia, nie błądził, lecz doszedł do żywota
wiecznego.
Matko poszukujących drogi życia, módl się za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień siódmy
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
O Matko Boża Rokitniańska, Patronko i Opiekunko dusz
niewinnych, weź w swą opiekę dzieci i młodzież Twojego narodu,
by wśród obecnego zepsucia nie traciły skarbu wiary
i ustrzegły czystości serca.
Matko Boga-Człowieka i nasza Matko, naucz nas głębokiego

szacunku wobec daru życia i chroń przed jakimkolwiek zamachem
na ludzkie życie. Weź w swą opiekę dzieci poczęte, a jeszcze
nienarodzone.
Szczególną opieką otocz wszystkie rodziny, by stawały się
szkołą ofiarnej miłości, a te, które przeżywają kryzysy
i tragedie, niech odnajdą siły do ich przezwyciężenia.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień ósmy
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
O Matko Boża Rokitniańska, zapal w naszym sercu i duszach
naszych braci i sióstr gorącą miłość do Boga, Ciebie
i bliźnich. Tyle w nas samolubstwa i chwiejności w wypełnianiu
woli. Bożej Matko pięknej Miłości, oddajemy hołd Twemu
wielkodusznemu sercu. Wybacz, że nie zawsze jesteśmy świadomi
ran, jakie zadajemy Twemu Synowi i Tobie, uczestnicząc
w grzechu i pustce samolubnego życia. Wejrzyj, Matko, na tych,
którzy o własnych siłach nie mogą wrócić do domu Ojca
Niebieskiego. Prosimy Cię za pogrążonych w grzechach,
zwiedzionych błędnymi naukami, uwikłanych w rozliczne nałogi,
zrozpaczonych i więźniów. Uproś im, Matko Rokitniańska, powrót
do Twego Syna i radość odzyskanego sensu życia.
Ratunku ginących grzeszników, módl się za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Dzień dziewiąty
Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
O Matko Boska Rokitniańska, wszak od wieków nie słyszano, abyś
uciekającego się do Ciebie opuściła. Matko zatroskana,
Ty wstawiając się za nich, objawiasz także wolę swego Syna:
„Uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie”.
Podobnie jak Ty w Kanie, tak dzisiaj i my wraz z Tobą prosimy
za wszystkich cierpiących, osamotnionych, bezradnych
i ubogich. Naucz nas być orędownikami naszych bliźnich,
gotowymi brać ich ciężary na siebie.
Matko opuszczonych i chorych, módl się za nami.

„Pod Twoją obronę”…
Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”.

Litania do Matki Bożej Rokitniańskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Matko Chrystusowa,
Matko Cierpliwie Słuchająca,
Matko do Boga wiodąca,
Matko do opamiętania wzywająca,
Matko przed karą chroniąca,
Matko nad dziećmi płacząca,
Matko świętej wytrwałości,
Matko pięknej miłości,
Matko czuwająca,
Matko ludzi ciężkiej pracy,
Matko ludzkiej solidarności,
Matko prześladowanych za wiarę,
Matko poszukujących drogi życia,
Matko sierot i rozbitych rodzin,

Matko zagubionych,
Matko o trzeźwość zatroskana,
Nadziejo i umocnienie matek,
Patronko diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,
Chwało Wzgórza Rokitniańskiego,
Ratunku dla biologicznie zagrożonej ziemi naszej,
Ostojo wiary polskiego ludu,
Wzorze poświęcenia dla rodziny,
Wytrwanie sprawiedliwych i pragnących pokoju,
Rozdawczyni darów niebieskich,
Uśmiechu Boga samego,
Wzorze świętości i pobożności,
Pielgrzymie heroicznej wiary,
Gwiazdo przewodnia do domu Ojca,
Dziewico posłuszna Słowu Bożemu,
Oblubienico Ducha Świętego,
Mistrzyni życia duchowego,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Natchniona przewodniczko młodych,
Opiekunko samotnych,
Pociecho płaczących,
Nauczycielko mądrości i roztropności,

Najczystszy obrazie Kościoła,
Pani łaskawa,
Pani nasza,
Przewodniczko pielgrzymów,
Pośredniczko łask wszelkich,
Służebnico miłosierdzia Bożego,
Królowo Orła Białego,
Królowo pokoju,
Królowo Aniołów,
Królowo wszystkich świętych,
Królowo wniebowzięta,
Królowo nieba i ziemi,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

K.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

Módlmy się
Niepokalana Dziewico, Maryjo, Pani Rokitniańska, która z całą
otwartością serca przyjęłaś Słowo Odwieczne, przypominaj i nam
Twoje wezwanie: „Uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie”.
Prowadź nas do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie,
a z Nim do każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego. Który
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
Służebnico Pańska z Rokitna,
zasłuchana w Dobrą Nowinę,
Matko Słowa, co Ciałem się stało,
nakłoń ucha ku naszym modlitwom.
Ty słuchałaś wytrwale Wszechmocnego,
zachowując w Sercu natchnienia,
pomóż przyjąć powiew Ducha Świętego,
byśmy żyli Ewangelią Chrystusa.
Biały Orzeł, którego ochraniasz,
niech Ci zawsze przypomina, że ufamy,

a Ty prowadź nas cierpliwie drogą Pana,
pomóż wytrwać i ocal najsłabszych. Amen.

ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ
ROKITNIAŃSKIEJ W SANKTUARIUM
MATKI
BOŻEJ
CIERPLIWIE
SŁUCHAJĄCEJ W ROKITNIE 2020
ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ ROKITNIAŃSKIEJ W SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCEJ W ROKITNIE 2020

W tym roku zapraszamy przede wszystkim do duchowej łączności
dzięki transmisjom online dostępnym na stronie WWW
sanktuarium: http://rokitno.org.
Nabożeństwa i modlitwy w tygodniu odpustowym w tym roku będą
miały miejsce w bazylice.

14.06. – niedziela
godz. 12.00 – Msza św. w intencji powołań z udziałem
wychowawców i alumnów Z-GWSD w Paradyżu (ks. Dariusz
Mazurkiewicz)
po Mszy św. poczęstunek
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa oraz Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej

godz. 21.00 – Apel Maryjny

15.06. – poniedziałek
godz. 11.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. z
homilią – z udziałem Apostolstwa Trzeźwości (ks. Henryk
Grządko)
po Mszy św. poczęstunek
godz. 17.30 – nabożeństwo ku czci NSPJ
godz. 18.00 – Msza św. z homilią
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa oraz Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej
godz. 21.00 – Apel Maryjny

16.06. – wtorek
godz. 11.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. z
homilią – z udziałem osób posługujących w naszych parafiach –
kościelni, zakrystianie, organiści itd. (ks. Andrzej Hładki)
po Mszy św. poczęstunek
godz. 17.30 – nabożeństwo ku czci NSPJ
godz. 18.00 – Msza św. z homilią
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa oraz Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej
godz. 21.00 – Apel Maryjny

17.06. – środa

godz. 9.30 – Spotkanie tematyczne: „Posługa księży kapelanów
podczas epidemii w placówkach medycznych diecezji
zielonogórsko- gorzowskiej” z udziałem Księdza Biskupa
Diecezjalnego i Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego
godz. 10.30 – Modlitwa różańcowa
godz. 11.00 – Msza św. z homilią w intencji chorych i
cierpiących oraz służby zdrowia (Biskup ZielonogórskoGorzowski, ks. Tomasz Duszczak) z udziałem kapelanów szpitali
na terenie naszej diecezji
Zawierzenie Matce Bożej środowisk osób chorych i służby
zdrowia
po Mszy św. poczęstunek
godz. 17.30 – nabożeństwo ku czci NSPJ
godz. 18.00 – Msza św. z homilią
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa oraz Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej
godz. 21.00 – Apel Maryjny

18.06. – czwartek – UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ ROKITNIAŃSKIEJ
godz. 11.00 – Msza św. ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej z
homilią z udziałem księży z dekanatu Rokitno oraz leśników
(Biskup Zielonogórsko-Gorzowski)
po Mszy św. poczęstunek
godz. 17.30 – nabożeństwo ku czci NSPJ

godz. 18.00 – Msza św. ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej z
homilią
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa
godz. 21.00 – Apel Maryjny

19.06. – piątek
godz. 11.00 – Msza św. z homilią
godz. 17.30 – nabożeństwo ku czci NSPJ
godz. 18.00 – Msza św. z homilią
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa
godz. 21.00 – Apel Maryjny

20.06. – sobota
godz. 10.00 – Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
godz. 11.00 – Msza św. z homilią (Stow. Rodzin Katolickich)
spotkanie formacyjne dla Nadzwyczajnych Szafarzy i poczęstunek
godz. 15.00 – Msza św. połączona z promocją Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii św. (Biskup Zielonogórsko-Gorzowski)
godz. 17.30 – nabożeństwo ku czci NSPJ
godz. 18.00 – Msza św. z homilią – Diecezjalny Dzień Młodych
czuwanie modlitewne
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa

różańcowa
godz. 21.00 – Apel Maryjny

21.06. – niedziela
Msze św. z homilią o godz. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00.

godz. 10.30 Suma odpustowa z udziałem biskupa toruńskiego
Wiesława Śmigla z intronizacją relikwii bł. Stefana Wincentego
Frelichowskiego

Msza św. będzie transmitowana przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski

Uwaga!

Z

uwagi

na

ograniczenia

miejsca

w

kościele

w

koncelebrze mogą wziąć udział jedynie dziekani lub
wicedziekani oraz zaproszeni imiennie księża (należy zabrać ze
sobą alby)

godz. 17.30 – Nabożeństwo ku czci NSPJ
godz. 20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa
godz. 21.00 – Apel Maryjny

Przed uroczystością, od 9 czerwca zachęcamy także do
odmawiania w parafiach Nowenny do Matki Bożej Rokitniańskiej.

Intencja Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego na czas
tegorocznej nowenny: O nowe, święte powołania kapłańskie dla
naszej diecezji (tekst przesłany pocztą elektroniczną).

