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INFORMACJA PRASOWA

          

Czuwanie modlitewne "dla otarcia #ez"

W dniu 5 maja, w Bazylice Watyka#skiej, Ojciec #wi#ty b#dzie przewodniczy# czuwaniu
po#wi#conemu tym, którzy cierpi# na duszy i na ciele. B#dzie wystawiony ku czci wiernych relikwiarz
Matki Bo#ej p#acz#cej z Syrakuz

Celem Czuwania modlitewnego “dla otarcia #ez”, któremu przewodniczy# b#dzie Papie#
Franciszek w dniu 5 maja o godzinie 18.00 w Bazylice #wi#tego Piotra, jest otarcie oblicza wszystkim
tym, którym #zy zostawi#y #lady cierpienia fizycznego lub duchowego. Takim ludziom nale#y si#
pocieszenie i nadzieja.

Czuwanie modlitewne stanie si# znakiem widzialnym mi#osiernej r#ki Ojca, która wyciera #zy z
oblicza cierpi#cego cz#owieka. Istnieje wiele ró#nego rodzaju ma#ych lub wielkich cierpie#, które
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ka#dy nosi w sobie, ale wszystkie z pewno#ci# sprowadzaj# si# do "znu#enia" #yciem, a cz#sto do
braku nadziei i zaufania.

Pocieszenie strapionych to jeden z siedmiu duchowych uczynków mi#osierdzia i niew#tpliwie jest
sercem tego wielkiego wydarzenia jubileuszowego zwróconego do wszystkich, ale szczególnie do
tych, którzy w g##bi serca odczuwaj# potrzeb# us#yszenia s#owa, które daje wsparcie, si## i
pociech#.

Podczas czuwania b#dzie wystawiony ku czci wiernych relikwiarz Matki Bo#ej p#acz#cej z Syrakuz.
Mi#dzy 29 sierpnia a 1 wrze#nia 1953 roku figurka gipsowa przedstawiaj#ca Niepokalane Serce
Maryi, która sta#a u wezg#owia #ó#ka w domu m#odego ma##e#stwa, Angela Iannuso i Antoniny
Giusto z Syrakuz, zacz##a p#aka# ludzkimi #zy. Relikwiarz zawiera cz### #ez powsta#ych cudownie
na obliczu Matki Bo#ej.

#zy Maryi s# znakiem matczynej mi#o#ci i udzia#u Matki w historii dzieci, dlatego b#d# w Bazylice
podczas Czuwania, aby zach#ci#, pocieszy#, wesprze# i poprowadzi# tych, którzy s# w ucisku
do powierzenia si# Maryi Dziewicy bez reszty, z ufno#ci# dziecka, w miesi#cu w#a#nie Jej
po#wi#conym.

Aby uzyska# wi#cej informacji oraz uczestniczy# w tym wydarzeniu:

www.im.va - e-mail: info@im.va

W sprawie biletów na czuwanie, prosimy o kontakt:

Centrum Pielgrzyma (Via della Conciliazione, 7)

i / lub

Prefektura Domu Papieskiego


