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List w sprawie zorganizowania „24 godzin dla Pana”
PAPIESKA RADA DS. KRZEWIENIA
NOWEJ EWANGELIZACJI
Przewodniczący

Prot. N. NE/207/2014/P

Z Watykanu, 24 luty 2014
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
jednym z zadań Nowej Ewangelizacji jest przywrócić właściwe miejsce Sakramentowi Pokuty. Z tego też powodu proponujemy, aby wykorzystać zbliżający się Wielki
Post jako szczególny czas, umożliwiający doświadczenie ewangelizacji w świetle Spowiedzi Świętej. Stąd też powstał pomysł zorganizowania „24 godzin dla Pana”.
Zwracam się z uprzejma prośbą o to, aby w piątek, 28 marca 2014, od godz.
17.00, nieprzerwanie przez 24 godziny, przynajmniej w jednym, wybranym kościele w diecezji można było skorzystać z Sakramentu Pokuty. O ile to tylko możliwe
zachęcałbym również, by w tymże kościele był wystawiony Najświętszy Sakrament
do Adoracji Eucharystycznej. Ta inicjatywa musi być dobrze przygotowana od strony
pastoralnej i z tego też powodu niniejsza Papieska Rada udostępni w najbliższej przyszłości na nowej stronie internetowej: www.novaevangelizatio.va, która jest aktualnie w przygotowaniu, Subsydium Pastoralne, które pomoże w organizacji i przeżyciu
duchowym tego dnia w parafiach i wspólnotach.
W tym samym czasie, w Rzymie, Papież Franciszek będzie przewodniczył celebracji pokutnej w Bazylice św. Piotra. Po jej zakończeniu Spowiedź Święta wraz
z Adoracją Eucharystyczną będą kontynuowane przez 24 godziny w wybranych kościołach Rzymu, aby wszyscy, którzy tego pragną, dostąpili miłosierdzia Bożego.
W sobotę 29 marca 2014, o godz. 17.00 w Kościele Świętego Ducha in Sassia,
sanktuarium rzymskim Bożego Miłosierdzia, zostanie uroczyście zakończona inicjatywa „24 godziny dla Pana” w celebracji I Nieszporów z Niedzieli in Laetare.
Niniejsza propozycja jest przeznaczona dla całego Kościoła, z zamiarem stworzenia dobrej, corocznej tradycji w IV Niedzielę Wielkiego Postu. Pragnęlibyśmy, aby
również Diecezja Jego Ekscelencji mogła zjednoczyć się, według swoich możliwości,
z całym Kościołem.
Z góry dziękując za współpracę i zrozumienie, przesyłam moje
najserdeczniejsze pozdrowienia w Panu.
+ Rino Fisichela
Przewodniczący
Do wiadomości
Najdostojniejszych Księży Kardynałów,
Arcybiskupów i Biskupów Diecezjalnych

