REKOLEKCJE ZE ŚWIĘTYMI
dla
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY
MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO
i dla zainteresowanych

20-23 września 2018
Rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

„OFIARA I ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA W ŻYCIU ŚWIĘTYCH”
REKOLEKCJE poprowadzi:
- ks. Maciej Bagdziński - posługa głoszenia nauk rekolekcyjnych z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie
we współpracy: ks. Tadeusz Bachorz, posługa głoszenia nauk, posługa w spowiedzi, porady duchowe dla uczestników rekolekcji.
Gość-uczestnik rekolekcji: ks. Dariusz Skibicki, posługa w spowiedzi, porady duchowe dla uczestników rekolekcji.

Czwartek , 20.09.2018
15:00 – Koronka, Zawierzenie rekolekcji Bożemu Miłosierdziu i Duchowi Św. i Jego Świętym Aniołom.
16:00 – Nauka rekolekcyjna
18:00 – Kolacja – Czas do osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy lub na spacerze).
19:30 – Różaniec cz. radosna
20:00 – Msza św., nauka i adoracja Najświętszego Sakramentu do ok. 23:00

Piątek, 21.09.2018
7:00 – Godzinki ku czci NMP. Różaniec cz. II i modlitwy indywidualne.
8:00 – Śniadanie
9:00 – Nauka rekolekcyjna.
10:00 - Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy lub na spacerze).
11:15 – Różaniec cz. III
12:00 – Msza św. w Sanktuarium
13:00 – Obiad – Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).
15:00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka, Droga Krzyżowa
16:00 – Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).
17:00 – Nauka rekolekcyjna.
18:00 – Kolacja
19:30 – Różaniec cz. IV
20:00 – Msza św. nauka i adoracja NS. (kaplica w Domu Pielgrzyma)
23:00- 8:00 Adoracja NS w ciszy wg grafiku

Sobota, 22.09.2018
7:00 – Godzinki ku czci NMP. Różaniec cz. I i modlitwy indywidualne.
8:00 – Śniadanie
9:00 – Nauka rekolekcyjna.
10:00 - Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).

11:15 – Różaniec cz. II
12:00 – Msza św.
13:00 – Obiad
– Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).
15:00 – Godzina Miłosierdzia - Koronka Różaniec cz. III
16:00 – Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).
17:00 – Nauka rekolekcyjna.
18:00 – Kolacja
19:30 – Różaniec cz. IV
20:00 – Msza św. nauką i adoracja NS.
Ok. 23:00- Zakończenie adoracji NS.

Niedziela, 23.09.2018
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Pocz. NMP
7:30 – Msza św.
8:30 – Śniadanie
10:00 – Konferencja.
12:00 – Anioł Pański i Różaniec cz. chwalebna
12:30 – Obiad i WYJAZD DO DOMU
PROGRAM MOŻE CZĘŚCIOWO ULEC ZMIANIE…
UWAGA: Plan może ulec zmianie - Duch Święty ma prawo dokonywać korekty w niniejszym programie rekolekcji w
osobach prowadzących rekolekcje. (Wiesław, organizator rekolekcji, kontakt: 668 093 700)
PROROCTWO z 18.09.2013
W 40 rocznicę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i w 25 rocznicę koronacji Piety, podczas modlitwy ojców Enrique Porcu
i Antonello Cadeddu z Brazylii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem padają słowa:
"Maryja, na prośbę swego Syna, Jezusa, prosi biskupa, aby blisko krzyża, który jest tam wysoko, otworzyć
źródło wody, które proboszcz tego miejsca będzie świecił stale. Poprzez ten obraz Pan Jezus chce błogosławić
wszystkie te miejsca, rzeki, które kiedyś, przed wiekami, zostały przeklęte. Te pobłogosławione wody popłyną
do wszystkich wód w Polsce, aby je uświęcić. Pan Jezus prosi, aby z tego źródła wypływało 7 maleńkich
strumieni, które będą spływały do maleńkiego jeziorka, gdzie ma być umieszczona figura Maryi miażdżącej
głowę węża. Te wody, to malutkie źródło, z którego będzie wypływała woda spod krzyża, one staną się wodami,
które będą uzdrawiać fizycznie, psychologicznie, duchowo. I tutaj wielu będzie się nawracało przez spowiedź.”
Dojazd do Skrzatusza środkami komunikacji publicznej do Piły,
stamtąd lokalna komunikacja BUS –
szczegółowe informacje dot. dojazdu
proszę dzwonić do rycerki Iwony: kom. 600 184 582.
ADRES Domu Pielgrzyma
Skrzatusz, ul. K. Kadrzyckiej 2,
64 – 930 Szydłowo
tel. 698 446 375
e-mail: dompielgrzyma42@gmail.com

Polichromowana rzeźba Matki
Bożej z ciałem martwego
Chrystusa na kolanach
umieszczona w ołtarzu
głównym kościoła Wniebowzięcia
NMP w Skrzatuszu . Jest to
charakterystyczny typ Piety
ukształtowany w Europie
na początku XV wieku.
Figurze oddawano cześć już w XVI
stuleciu, a od 1605 roku zaczęto
spisywać cuda i łaski, uzyskane
za pośrednictwem skrzatuskiej
Madonny.
18 września 1988 roku Prymas
Polski, kardynał Józef Glemp
koronował Pietę.

