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"24 GODZINY DLA PANA" Jubileusz Mi#osierdzia 4-5 marca
3 marzo 2016 COMUNICATO STAMPA

Poprzez wydarzenie "24 godziny dla Pana" ca#y #wiat b#dzie mia# okazj# zanurzy# si# w Bo#ym
mi#osierdziu. W pi#tek, 4 marca, papie# Franciszek rozpocznie nabo#e#stwem pokutnym w bazylice
#w. Piotra t# inicjatyw#, która 3 lata temu zosta#a po raz pierwszy przeprowadzona w Rzymie.
Jej idea bardzo szybko si# upowszechni#a i w najbli#szych dniach wi#kszo## diecezji na #wiecie
b#dzie jednoczy# si# duchowo z Ojcem #wi#tym, by ofiarowa# wszystkim mo#liwo## osobistego
do#wiadczenia mi#osierdzia Bo#ego.

W pi#tek 4 i w sobot# 5 marca odb#dzie si# nabo#e#stwo "24 godziny dla Pana". Inicjatywa ta
powsta#a z zamiarem postawienia w centrum uwagi modlitwy, adoracji Naj#wi#tszego Sakramentu
oraz Sakramentu Pojednania. Stanowi ona okazj# dla wszystkich, aby móc zaczerpn## Bo#ego
mi#osierdzia. Motto Roku Jubileuszowego "Mi#osierni jak Ojciec" jest wiod#cym tematem tego
wydarzenia.

Wydarzenie "24 godziny dla Pana", zapocz#tkowane przez Papiesk# Rad# ds Krzewienia Nowej
Ewangelizacji otrzyma#o od razu b#ogos#awie#stwo papie#a Franciszka. Ojciec #wi#ty, w pi#tek
13 marca 2015, w drug# rocznic# swojego wyboru na papie#a, w#a#nie podczas nabo#e#stwa
pokutnego z okazji tej inicjatywy og#osi# Rok #wi#ty Mi#osierdzia. W Bulli og#aszaj#cej Jubileuszu
(Misericordiae Vultus, 17) napisa# nast#puj#ce s#owa: "Inicjatywa „24 godziny dla Pana”, któr#
b#dziemy prze#ywa# w pi#tek oraz w sobot# przed IV Niedziel# Wielkiego Postu, powinna zosta#
rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, a w#ród nich wiele
osób m#odych, którzy w podobnym do#wiadczeniu odnajduj# cz#sto drog# powrotu do Pana, aby
#y# chwil# intensywnej modlitwy oraz nada# sens w#asnemu #yciu".
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Papie# Franciszek otworzy "24 godziny dla Pana" Roku Jubileuszowego w pi#tek, 4 marca
w Bazylice #wi#tego Piotra, nabo#e#stwem pokutnym o godzinie 17:00. Nast#pnie, od godziny
21.00, b#dzie mo#na przyst#pi# do sakramentu spowiedzi i adoracji eucharystycznej w ko#cio#ach
Naj#wi#tszego Serca Matki Bo#ej (Piazza Navona), Santa Maria in Trastevere (Piazza di Santa Maria
in Trastevere) i #wi#tych Stygmatów #w. Franciszka (Largo Argentina).

Nast#pnego dnia, w sobot#, 5 marca, Ko#ció# Naj#wi#tszego Serca Matki Bo#ej b#dzie otwarty
od godz. 10:00 z obecno#ci# spowiedników do godziny 16:00. Na zako#czenie trzeciej edycji "24
godzin dla Pana", o godz. 17:00, w ko#ciele Santo Spirito in Sassia, Sanktuarium po#wi#conemu
Mi#osierdziu Bo#emu, zostan# odprawione uroczyste nieszpory, którym b#dzie przewodniczy# J.E.
ks. abp Fisichella,.

Zapraszamy wszystkich, którzy wezm# udzia# w "24 godzinach dla Pana", aby podzieli# si# swoimi
do#wiadczeniami na naszych kana#ach spo#ecznych i wys#a# nam krótkie #wiadectwo i zdj#cia
na: info@im.va.


