Instrukcja duszpasterska
Instrukcja duszpasterska
o Roku Jubileuszowym Najświętszej Bożej Rodzicielki, Pani
Rokitniańskiej
W związku z 350. rocznicą obecności obrazu Matki Bożej
Rokitniańskiej w Rokitnie, na mocy dekretu Stolicy
Apostolskiej od 18 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.
obchodzić będziemy w sanktuarium rokitniańskim Rok
Jubileuszowy. Poniższa instrukcja zawiera najważniejsze
informacje dotyczące inauguracji Roku Jubileuszowego,
możliwości uzyskania odpustu związanego z Jubileuszem oraz
planu nabożeństw w sanktuarium.
1. Inauguracja Roku Jubileuszowego — Rokitno, poniedziałek,
18 czerwca 2018 r.
O godz. 17.00
rokitniańskiej

Msza św. inauguracyjna w bazylice

z błogosławieństwem papieskim pod przewodnictwem bp. Tadeusza
Lityńskiego. Uwaga:
Z papieskim błogosławieństwem złączona jest łaska
odpustu zupełnego, który — zgodnie z dekretem
Penitencjarii Apostolskiej — mogą uzyskać wierni
uczestniczący w liturgii Mszy św. inauguracyjnej.
Także wierni, którzy nabożnie przyjmą błogosławieństwo
papieskie, choć z uzasadnionej przyczyny nie będą
fizycznie uczestniczyć w uroczystości, będą mogli
otrzymać odpust zupełny, jeśli będą z pobożną intencją
śledzili transmisję telewizyjną w czasie jej trwania.
Transmisja obywać się będzie na antenie TVP 3 Gorzów
Wielkopolski.
2. Warunki uzyskania
Jubileuszowego

odpustu

zupełnego

w

ciągu

Roku

W formie jubileuszowej zyskują odpust wierni, którzy
spełniając warunki zwykłe (spowiedź św., Komunia św. i
modlitwa w intencji Ojca św.) nawiedzą bazylikę
rokitniańską, by uczestniczyć w nabożeństwach
jubileuszowych lub pomodlą się przed Cudownym Obrazem o
wierność Narodu Polskiego chrześcijańskiemu powołaniu, o
powołania kapłańskie i zakonne oraz w obronie rodziny,
odmawiając na zakończenie „Ojcze nasz”, „Wierzę” oraz
„Pod Twoją obronę” lub inną modlitwę do NMP.
Wierni, którzy z uwagi na chorobę lub wiek nie mogą
pielgrzymować do Rokitna, mogą zyskać odpust zupełny,
jeśli wyrzekłszy się jakiegokolwiek grzechu i
wzbudziwszy intencję jak najszybszego zadośćuczynienia
trzem zwykłym warunkom odpustu, duchowo połączą się z
nabożeństwami jubileuszowymi bądź pielgrzymkami do
Rokitna przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej.
3. Program stałych nabożeństw w Roku Jubileuszowym w
sanktuarium rokitniańskim
Msze św. w Bazylice:
w dni powszednie: o godz. 11.00 i 18.00,
w niedziele i uroczystości: o godz. 9.00, 12.00, 15.00,
18.00. (przed Mszą św. o godz. 15.00 — Koronka do Bożego
Miłosierdzia, na zakończenie błogosławieństwo i
ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II),
— po każdej Mszy św. modlitwy w intencjach Ojca św. związane z
uzyskaniem odpustu i Modlitwa Jubileuszowa.
Modlitwy w szczególnych intencjach podczas Mszy św.
niedzielnej o godz. 12.00:
I niedziela miesiąca — modlitwy ekspiacyjne za grzechy
przeciw życiu, rodzinie i czystości,
II niedziela miesiąca — błogosławieństwo małżonków,
III niedziela miesiąca — błogosławieństwo dzieci i matek
oczekujących potomstwa,
IV niedziela miesiąca — błogosławieństwo chorych i ludzi

w podeszłym wieku.
Spowiedź św.:
pół godziny przed każdą Mszą św. i przed Apelem
Maryjnym, — w piątki — w godz. 15.00-18.00.
Nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem:
—

w

każdy

czwartek:

nabożeństwo

w

intencji

powołań

kapłańskich, zakonnych i misyjnych o godz. 17.30,
w pierwsze piątki miesiąca: nabożeństwo z Litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.30,
— w każdą niedzielę: nabożeństwo Maryjne o godz. 17.30.
Godzina Miłosierdzia z Siostrami Jezusa Miłosiernego — w
piątki o godz. 15.00.
Możliwość nawiedzenia odsłoniętego Obrazu:
— codziennie:
Maryjnego),

w

godz.

8.00-21.20

(zakończenie

Apelu

w niedziele: uroczyste odsłonięcie przed każdą Mszą św.
Apel Maryjny — codziennie o godz. 21.00 (oprócz
Wielkiego Piątku).
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP — w niedziele o
godz. 8.30.
Litania do Matki Bożej Rokitniańskiej — w każdą
niedzielę podczas nabożeństwa Maryjnego o godz. 17.30 i
w każdą sobotę podczas Apelu Maryjnego.
W I sobotę miesiąca:
— okazja do udziału w pieszej pielgrzymce z Międzyrzecza do
Rokitna,
nabożeństwo pierwszosobotnie z Mszą św. o godz. 11.00,
rozmyślaniem i modlitwą różańcową.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy — w każdą
środę podczas Apelu
Nabożeństwa okresowe z Modlitwą Jubileuszową w
październiku, maju i czerwcu o godz. 17.30.

W Wielkim Poście — Droga Krzyżowa z Maryją w piątki o
godz. 17.30.
Nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej w piątek przed
Niedzielą Palmową w godz. 15.00-21.00.
4. Uwagi organizacyjne na temat pielgrzymek do Rokitna
Po uprzednim uzgodnieniu terminu istnieje możliwość
organizowania jubileuszowych pielgrzymek parafialnych,
dekanalnych, wspólnotowych itp. do Rokitna wg
przykładowego programu:
17.30 — wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do
spowiedzi św.,
18.00 — Msza św.,
możliwość zamówienia posiłku w refektarzu lub ogrodach
rokitniańskich,
21.00 — Apel Maryjny,
(w przypadku pielgrzymki przedpołudniowej — Msza św. o godz.
11.00).
W Roku Jubileuszowym kontynuowane będą dekanalne
pielgrzymki do Rokitna w pierwsze soboty miesiąca.
W ramach Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki z Gorzowa
Wlkp. na Jasn
ą Górę podczas
etapu Skwierzyna-Rokitno pątnikom towarzyszyć będzie
kopia Cudownego Obrazu.
Wszystkie pielgrzymki do Rokitna w Roku Jubileuszowym,
zarówno te wpisane na stale do kalendarium
sanktuaryjnego jak i inne — indywidualne lub
zorganizowane — związane są z możliwością uzyskania
odpustu zupełnego.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

