


LIMANOWA WIELKI ODPUST 

W dniach od 15 do 22 września 2020 roku będziemy
przeżywali Wielki Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej
w Limanowej. W tym roku myślą przewodnią uroczystości
będą słowa:

„Maryjo, wspieraj Ojczyznę, rodziny 
i nas samych”. 
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W Bazylice Limanowskiej znajduje się cudowna Pieta otoczona licznymi wotami,
stanowiącymi dowody na łaski, jakich doświadczyli w tym miejscu pielgrzymi. Figura
przedstawiająca Maryję siedzącą na ławeczce i trzymającą na kolanach umęczone
ciało Chrystusa zdjętego z krzyża pochodzi z XIV wieku. Prawdopodobnie została
wykonana na Węgrzech, a do Limanowej trafiła w połowie XVIII wieku z kaplicy
w Mordarce, gdzie rozpoczął się jej kult. 11 września 1966 roku, za zgodą Stolicy
Apostolskiej, Pieta została ukoronowana koronami papieskimi przez ówczesnego
metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyłę. Po kradzieży koron 27 maja
1981 roku odbyła się uroczysta rekoronacja, której dokonał papież Jan Paweł II
w Krakowie 22 czerwca 1983 roku. Kult Matki Bożej w Limanowej jest bardzo żywy.
Do Sanktuarium przybywają liczni pielgrzymi z Polski i świata polecający przez
wstawiennictwo Matki Bożej swoje intencje.
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Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła
parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty
wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski
i Bożego miłosierdzia. Stanowi okazję do doświadczenia
w sposób bardzo konkretny Bożej miłości oraz opieki Matki
Bożej Bolesnej. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina
także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.
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W tych dniach możemy zyskać odpust zupełny, czyli
darowanie kary doczesnej za grzechy, które zostały już
odpuszczone dzięki sakramentalnej spowiedzi świętej.
Można go ofiarować za siebie lub za duszę jednej
zmarłej osoby. W danym dniu można uzyskać odpust
zupełny tylko raz.
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Aby zyskać odpust zupełny należy: 

1. Uzyskać stan łaski uświęcającej przez skorzystanie z sakramentu pokuty 
i pojednania. 

2. Przyjąć komunię świętą.

3. Odmówić dowolną modlitwę w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego 
(nie musimy znać tych intencji, a odmówić możemy np. jedno „Ojcze nasz...” i jedno „Zdrowaś...”).

4. Wyzbyć się przywiązania do jakichkolwiek grzechów, nawet lekkich.

5. Pobożnie nawiedzić bazylikę Matki Bożej Bolesnej w Limanowej i odmówić 
modlitwy: „Ojcze nasz...” i „Wierzę w Boga Ojca...”.
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Maryja jest Matką nas wszystkich. Ona zawsze wskazuje na swojego
Syna Jezusa Chrystusa i prowadzi nas do Niego. U Niej możemy znaleźć
pomoc, opiekę i wstawiennictwo w naszych potrzebach. Chciejmy przez
Jej ręce zawierzać Bogu Polskę, nasze rodziny i nas samych.

Serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania i wspólnej modlitwy u stóp
Pani Limanowskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów
sanitarnych. Osoby, które nie będą mogły przybyć osobiście do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej zachęcamy to skorzystania
z transmisji internetowych dostępnych na stronie:

www.bazylika-limanowa.pl  




