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Dziękujmy i radujmy się! Przyjmujmy wszelkie łaski,  

których Oblubieniec dziś pragnie udzielać  

Swojemu Kościołowi 

 

Jerozolima, 15 października, 2019 

 

 

Do dziewic konsekrowanych wszystkich narodowości i ich biskupów, 

 

31 maja 2020 roku w Rzymie Stan Dziewic Konsekrowanych ORDO VIRGINUM będzie obchodził 50-lecie 
ogłoszenia odnowionego obrzędu konsekracji dziewic. Bezpośrednio po tym jubileuszu dziewice 
konsekrowane wraz z biskupami zaproszone są do „wstąpienia do Jerozolimy, aby (…) wielbić imię Pańskie” 
(Ps.122) w ramach rekolekcji-pielgrzymki.   

Wydarzenie to będzie wyrażeniem Bogu wdzięczności za wzrastającą liczbę powołań do tej jednocześnie 
najstarszej i najmłodszej formy życia konsekrowanego.    

Myślą przewodnią nadchodzącej pielgrzymki będzie: „Misterium Przymierza – od Namiotu Spotkania 
(Księga Wyjścia) do Niebieskiego Jeruzalem (Księga Apokalipsy)”. 

• Każdego dnia: czas modlitwy w kilku uprzywilejowanych miejscach1, aby wspólnie przyjąć 
pragnienia Serca Oblubieńca dla Kościoła naszych czasów, podjąć te wyzwania oraz aby odnowić  
żar naszego powołania ; 

• Miejsce: po czasie pustyni zatrzymamy się w Jerozolimie ; 

• Podczas tego czasu odosobnienia: szczególne miejsce zajmą Liturgia i Słowo Boże, czas milczenia 
na modlitwe osobistej, nauki, samotności i ... świętowania! 

 

Ten projekt, rozeznany został na modlitwie przez pięć francuskich konsekrowanych dziewic i  przedłuża 
międzynarodowe spotkania Ordo Virginum zapoczątkowane przez Renée de Tryon-Montalembert, zmarłą 
w 2007 roku OV z Paryża, która miała duży wpływ na rozwój stanu Ordo Virginum we Francji. 

 

Administrator Apostolski Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie Abp Pierbattista Pizzaballa O.F.M. gorąco 
popiera tę inicjatywę (zob. załączony list). 

 

Świętujmy ten Jubileusz razem!  Liczymy na Wasz entuzjazm i pomoc w urzeczywistnieniu tego projektu. 
Dziękujemy za rozpowszechnienie tego zaproszenia tak szybko i szeroko, jak to możliwe! Spodziewamy się 
500 uczestników. 

 

Z braterskim pozdrowieniem, 

Ekipa Jubilate:  Agnès Staes (OV Arras), Edith-Marie Dubrulle (OV Paris), Agnès de l’Eprevier (OV Autun), 
Christel Koehler (OV Paris), Geneviève Lecoq (OV Lyon). 

                                                           
1 Będzie również możliwość uczestniczenia w dodatkowych, kilkudniowych wyjazdach dla małych, zorganizowanych 
grup pragnących odwiedzić miejsca pielgrzymkowe nieuwzględnione w podanym programie.. 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE : 
 
Istnieją dwie możliwe formy włączenia się do tego projektu:  wyjazd do Ziemi Świętej lub duchowa 
komunia przez modlitwę w/g książeczki pielgrzyma. 
Organizacja w Izraelu: Obrat-Tours Israel  
Program i zapisy: www.voir-entendre-decouvrir.org  
Zapisy w dniach: od 1 listopada 2019 do 15 sierpnia 2020.  

Osoba kontaktowa w Jerozolimie :  
Agnès Staes – Caspi Street 1, Apt. 3, 93554 Jerusalem, Israel  
email: 2021jubilate@gmail.com  
 


