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NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z ROKITNA

Pani Cierpliwie Słuchająca ma białego orła
z napisem: „Da pacem Domine in diebus
nostris” (Daj Panie pokój dniom naszym)
Okadzenia obrazów w liturgii:
„Dwoma rzutami kadzielnicy okadza się
relikwie i obrazy Swiętych wystawione do
publicznej czci, i to tylko na początku
celebracji, po okadzeniu ołtarza”.
(OWMR 277, por. CB 92, 95)

Rokitno, to miejscowoś ć położ ona 12 km na pó łnoc od
Międzyrzecza, któ rej centrum jest Sanktuarium Matki
Bożej Cierpliwie Słuchającej - sanktuarium Maryjne
Ziem Zachodnich, głó wne sanktuarium diecezji
zielonogó rsko-gorzowskiej. Odegrało wielką rolę w
strzeż eniu polskoś ci i zachowywaniu wiary katolickiej w
tych cięż kich dla Polakó w czasach. W czasie II wojny
ś wiatowej sanktuarium zostało splądrowane, zaginęła
ró wnież kró lewska korona z Cudownego Obrazu, stąd
podjęto starania o zgodę na koronację obrazu, któ rej
dokonano 18 czerwca 1989. Na Obrazie moż emy zobaczyć
dziś papieską koronę poś więconą przez ś w. Jana Pawła II.
Dzięki wielkiej roli, jaką pełni Sanktuarium w rozwoju
wiary, a takż e dzięki pięknu jego architektury i wystroju
wnętrza w roku 2002 wyniesiono koś ció ł rokitniań ski do
rangi Bazyliki Mniejszej. Działalnoś ć Sanktuarium opró cz
bież ącego ruchu pielgrzymkowego (około 200 tyś .
pielgrzymó w rocznie) skupia się wokó ł czterech
dorocznych odpustó w:
3 maja - odpust ku czci Najś więtszej Maryi Panny Kró lowej
Polski - modlitwa w intencji Ojczyzny;
15 sierpnia - głó wny odpust ku czci Najś więtszej Maryi
Panny z Rokitna - Uroczystoś ć Wniebowzięcia
Najś więtszej Maryi Panny – doż ynki diecezjalne;
pierwsza niedziela wrześ nia - odpust ku czci Narodzenia
Najś więtszej Maryi Panny - odpust młodzież owy;
pierwsza niedziela paź dziernika - odpust ku czci
Najś więtszej Maryi Panny Ró ż ań cowej - Pielgrzymka
Zywego Ró ż ań ca
Strona internetowa Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie
Słuchającej w Rokitnie: http://www.rokitno.org/

Dlaczego czcimy obrazy, ikony w liturgii
Waż na jest troska o ś więte obrazy, ich obecnoś ć w koś ciołach i chrześ cijań skich domach. Istotna jest
tu jak pisze ś w. Jan Paweł II w „Liś cie do artystó w” w nr 7: „ (...) tajemnica Wcielenia: skoro Syn Boż y
wszedł w ś wiat widzialnej rzeczywistoś ci, czyniąc ze swego człowieczeń stwa jakby pomost między
sferą widzialną a niewidzialną, to przez analogię wolno uznać , ż e zgodnie z logiką znakó w gra iczne
przedstawienie tajemnicy moż e być traktowane jako jej zmysłowo postrzegalne uobecnienie. Ikona
nie jest czczona dla niej samej, ale odsyła do rzeczywistoś ci, któ rą przedstawia”.
(por. Kalendarz liturgiczny diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 2016 s. 96)
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