Odpust
diecezjalny
w
Sanktuarium
Matki
Bożej
Rokitniańskiej
V Komunikat Biskupa Diecezjalnego o obchodach odpustu
diecezjalnego w Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej w
dniach 11-17 czerwca 2018 r.
Drodzy Diecezjanie,
od blisko 350 — lat do Rokitna przybywają liczni pielgrzymi,
by wypraszać łaski Boże przez wstawiennictwo Matki Cierpliwie
Słuchającej. Pragnę, aby tegoroczne obchody diecezjalnego
odpustu obejmowały aż kilka dni — od 11 do 17 czerwca. W tym
czasie odbędą się w Rokitnie rozmaite wydarzenia. W
poniedziałek 11 czerwca zapraszam wszystkich kościelnych i
organistów, posługujących w kościołach parafialnych i
filialnych naszej diecezji. We wtorek 12 czerwca spotkają się
kadeci, czyli uczniowie szkół wojskowych wraz ze swymi
wychowawcami. Dnia 13 czerwca, w środę zapraszam do Matki
Bożej Rokitniańskiej osoby chore, niepełnosprawne oraz
pracowników Służby Zdrowia. W czwartek 14 czerwca odbędzie się
pielgrzymka leśników.
W tym samym czasie od 11 do 14 czerwca, podczas wieczornej
Mszy św. o godzinie 18.00, w bazylice rokitniańskiej będą
głoszone Rekolekcje Maryjne, dla wszystkich, którzy chcą na
wzór Matki Jezusa słuchać i rozważać słowo Boże. Natomiast na
sobotę 16 czerwca gorąco zapraszam młodzież do udziału w
Diecezjalnym Dniu Młodych.
Centralna Uroczystość ku czci NMP z Rokitna, na którą
zapraszam wszystkich diecezjan i gości, odbędzie się w
niedzielę 17 czerwca. Tego dnia już od godz. 10.15 trwać
będziemy na modlitwie, a podczas Eucharystii o godz. 12.00
wyrazimy swą wdzięczność za odzyskaną przed 100 laty

niepodległość Polski oraz za 60 lat kapłaństwa pochodzącego z
naszej diecezji, a pracującego w Watykanie bp. Antoniego
Stankiewicza oraz znanego nam dobrze bp. Pawła Sochy. Będzie
to także dzień Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin. Zachęcam zatem
wszystkich wiernych świeckich, a zwłaszcza osoby sprawujące
służbę publiczną na rzecz naszej Ojczyzny, a ponadto osoby
konsekrowane i duszpasterzy, by w tych czerwcowych dniach
pielgrzymować do Rokitna i w obecności Matki Bożej radośnie
dziękować Bogu za otrzymane łaski oraz prosić o dalsze.
Wszystkim już dziś udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
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