NABOŻEŃSTWA

- w niedziele, święta i uroczystości o godz.
7.00, 9 00, 11.00,18 00 (zimą 17. 00)

Msze Święte
w dni powszednie - 6.30, 12.00, 1800 (zimą o 17.00)
Koronka - codziennie pól godziny przed Mszą Świętą
do Bożego Miłosierdzia
wieczorną
różaniec
w
niedziele o godz 17.30 (zimą o 16.30)
Nieszpory, nabożeństwa
Nieustająca Nowenna - w każdą środę o godz 18.00 (zimą o 17.00)
do MB Ludźmierskiej

INNE ŚWIĘTA, PIELGRZYMKI, CZUWANIA:
I sobota czerwca - Pielgrzymka „Sursum Corda” / Zakopane-Ludźmierz
I niedziela lipca - MB Uzdrowienia Chorych
pielgrzymka ludzi chorych i w podeszłym wieku
Pielgrzymka Górali - rozpoczyna się co roku 23 lipca
na Jasną Górę - Msza Święta o godz 11.00
- wiosenne
niedziela najbliższa 23 kwietnia św. Wojciecha
Święto Bacowskie - jesienne
ostatnia lub przedostatnia niedziela października
Nabożeństwo Fatimskie - w pierwsze soboty miesiąca od godz 18.00
(zimą o 17.00)

UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ PODHALA
W LUDŹMIERZU

ODPUSTY:
2 lutego - Matki Bożej Gromnicznej
25 marca - Zwiastowanie Pańskie
31 maja - Nawiedzenie NMP, błogosławieństwo małych dzieci
i matek w stanie błogosławionym
16 lipca - Matki Bożej Szkaplerznej

GŁÓWNY ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP:
• 14 sierpnia
- Msza św. o 20.00 i rozpoczęcie czuwania
(wieczór)

• 15 sierpnia

Pierwsza niedziela
września
8 grudnia

- Pasterka Maryjna - Msza św. o godz. 24.00
- Godzinki o 6.00
- Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00
- Suma Odpustowa o godz. 11.30
- Dożynki Podhalańskie MB Żytosiewnej
- Msza Święta o godz. 11.00
- Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Podczas wizyty w Ludźmierzu 7 czerwca 1997 r.

św. Jan Paweł II odmówił

MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ

TOTUS TUUS

transmitowaną przez Radio Watykańskie na
cały świat, a w homilii mówił:

26 WRZEŚNIA 2020 R.
XI PIELRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO ŁAGIEWNIK
1. Królowo różańca świętego, módl się za
nami! W tę pierwszą sobotę miesiąca, we
wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przychodzimy do Pani
Ludźmierskiej, Gaździny Podhala.
A jest to miejsce jak najbardziej godne tego, by
dziś stało się sanktuarium, w którym jednoczą się wierni całego świata wraz z Papieżem
na modlitwie różańcowej. Już bowiem prawie
od 600 lat kolejne pokolenia Podhalan i wiernych z całej Polski oddają tu hołd Matce Boga.
A ta cześć dla Maryi nierozerwalnie łączy
się z różańcem. Tutejszy lud, który się odznacza
prostą i głęboką wiarą, zawsze miał poczucie
tego, jak wspaniałym źródłem życia duchowego
może być modlitwa różańcowa. Od wieków
z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi
różnych stanów, rodziny i całe para e, aby od
Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając
bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na
misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak
Ona w swym matczynym sercu je przeżywała.
Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją,
powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski
i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by
pomagała nam podejmować Boże plany i by
wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona - radosna i bolejąca,
i chwalebna, zawsze u boku Syna - jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych
spraw.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LUDŹMIERSKIEJ

2. Rytm różańcowych pacierzy odmierza czas
na tej podhalańskiej, krakowskiej i polskiej
ziemi - przenika go i kształtuje. Jakkolwiek
toczyły się ludzkie dzieje - w radości z owoców
codziennego trudu, w bolesnym zmaganiu
z przeciwnościami czy w chwale odnoszonych
zwycięstw - zawsze odnajdywały one swoje
odbicie w tajemnicach Chrystusa i Jego Matki.
Dlatego przywiązanie do modlitwy różańcowej
nigdy nie wygasło w sercach wiernych, a dziś
zdaje się jeszcze bardziej umacniać.
Wyraźnie świadczy o tym rozwój Bractwa
Żywego Różańca, które równo sto lat temu
założono tutaj, przy sanktuarium Ludźmierskiej
Pani. Świadectwo tych, którzy w tej prostej
modlitwie znajdują niewyczerpane źródło życia
duchowego, rozpala innych. Z radością dowiaduję się, że dociera ono również poza granice
Polski, nawet na inne kontynenty. W wielu
polonijnych ośrodkach powstają liczne nowe
Koła Żywego Różańca. Jest to dzieło wspaniałe.
Niech łaska Boża je wspiera, aby przynosiło
błogosławione owoce w sercach wszystkich
rodaków, w kraju i za granicą!

3. Pragnę dziś z całego serca podziękować
wiernym Podhala i całej archidiecezji krakowskiej za wielki dar różańcowej modlitwy. Wiem,
że każdego dnia gromadzicie się tu, u stóp
Maryi, Pani Ludźmierskiej, i w wielu innych
miejscach, aby oddawać Jej opiece wszystkie
sprawy. Wiem też, że w para ach Podhala, Ora-wy, Spisza, Pienin, Gorców omadlaliście i tą
moją wizytę w Polsce, zbierając się w rodzinach i podejmując nieprzerwanie modlitwę
w ramach peregrynacji różańcowej. Dziękuję
wam za to ogromne dzieło modlitwy. Zawsze
mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych. Bardzo jej potrzebuję i nadal
was o nią proszę.
Pozdrawiam serdecznie całą ludźmierską
wspólnotę para alną, jej duszpasterzy i wiernych. Można powiedzieć, że ta wspólnota
rozciąga się na cały świat. Wszędzie bowiem,
gdzie docierali i nadal docierają polscy górale,
jest też obecna Ludźmierska Gaździna - jest
obecna w domach i kościołach, ale nade
wszystko w sercach. Niech tej obecności nigdy
nie zabraknie! […]
Z podziwem patrzę na to sanktuarium,
które tak rozrosło się i wypiękniało. Jest to znak
waszego oddania i o arności. Jest to wasz dar
dla Maryi, ale i dla pielgrzymów, którzy tu przybywają. Trzeba, aby dziś Papież - ludźmierski
pielgrzym - podziękował wam w imieniu ich
wszystkich za tą gościnność. Bóg wam zapłać!
Z całego serca wam błogosławię. Pani Ludźmierska, Gaździno Podhala, módl się za
nami!

