MODLITWY DO ŚWIĘTYCH PATRONÓW

PROGRAM CZUWANIA
19.00 – Zawiązanie wspólnoty

AKT ODDANIA SIĘ

MATCE BOŻEJ
LORETAŃSKIEJ

20.00 – „Maryja w codzienności”
- konferencja formacyjna na bazie Lectio Divina

21.00 – Apel Maryjny. Oratio do konferencji.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
– Możliwość przystąpienia do sakramentu
pojednania

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
RO D Z I N A
L O R E TA Ń S K A
Rok 2017
Czuwania Nocne

22.15 – Różaniec przy kapliczkach loretańskich
23.00-24.00 – „Orędzia Maryi dla świata”
- konferencja formacyjna; przygotowanie
do Mszy Św.

Loretańska Matko!
Oddaję się Tobie w niewolę miłości. Prowadź
mnie, kieruj, daj wytrwanie w dobrym. Każdego
dnia zbieraj wszystkie moje wysiłki, cierpienia
i modlitwy, aby je przeniknąć zbawczą mocą
Twego Syna i przekazać do skarbca Kościoła.
Rozporządzaj tym na rzecz Kościoła, Ojca
Świętego, Ojczyzny, Zgromadzenia i mojej rodziny.
Mnie uproś umiłowanie woli Bożej i wierne
jej wypełnianie.
Maryjo! Jestem do Twojej dyspozycji
na zawsze! Amen.
MODLITWA DO BŁ. KS. IGNACEGO
KŁOPOTOWSKIEGO
Boże, który tchnąłeś w serce bł. Ignacego
wielką miłość do Wcielonego Słowa i Jego
Dziewiczej Matki, wzbudzając w nim pragnienie budowania Twojego królestwa, przez gorliwe naśladowanie miłości Chrystusa wobec
ludzi ubogich i odrzuconych, oraz uczyniłeś
go apostołem prasy i wydawnictw katolickich — wejrzyj na nasze pokorne błagania
i spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy
z radością oddawali całych siebie dziełu
zbawienia świata. Ojcze nieskończenie
dobry, udziel mi za przemożną przyczyną
bł. Ignacego pomocy w spawie, którą Ci z ufnością powierzam.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

24.00 – MSZA ŚWIĘTA
z Aktem zawierzenia Matce Bożej Loretańskiej
1.00-5.00 – c.d. czuwania przed Najświętszym
Sakramentem
1.00-2.00 – Przerwa na kawę we Wspólnocie

2.00 - Liturgia godzin – Godzina czytań
- Różaniec
- Koronka do Bożego Miłosierdzia/Różaniec
- Droga krzyżowa
- Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
• Dojazd z Warszawy do Loretto (w sobotę):
14.00 1 4.30 15.30 16.00 16.30 18.00 18.30
19.45 20.20
• Wyjazd z Loretto do Warszawy (w niedzielę):
5.10 5.23 6.21 6.30 8.10 11.31
Autobusy linii ABUS i Dar-Bus odjeżdżają w Warszawie
z ul. Wileńskiej. Przystanek, na którym należy wysiąść
to Puste Łąki.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Loretto, 07-202 Wyszków
tel. 29/741-17-87 lub 37

www.loretto.pl; www.loretanki.pl
Bliższych informacji udziela

s. Alojza Hornowska CSL
tel. 504 274 468

NAŚLADOWAĆ MARYJĘ - WYPEŁNIAĆ JEJ
ORĘDZIA - GŁOSIĆ ŚWIATU BOGA

PROGRAM DUSZPASTERSKI W POLSCE
NA ROK 2016/2017
Hasło: „Idźcie i głoście”
W encyklice Redemptoris misiso św. Jan Paweł II napisał: Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi
nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. (…)
misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i w jej służbie musimy zaangażować wszystkie swoje siły. Kościół
w Polsce na rok 2017 kieruje do nas wezwanie do odważnego głoszenia Chrystusa, którego w tym ostatnim
czasie przyjęliśmy jako naszego Króla i Pana. Papież
Franciszek poucza nas, że wszyscy członkowie Kościoła
są powołani do głoszenia Ewangelii poprzez świadectwo
życia. Tym co najbardziej przemawia i głosi Chrystusa
jest, jak naucza Papież Benedykt XVI, spotkanie
z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Zatem rzecz nie w moralizowaniu i pouczaniu bliźniego,
ale chodzi o doprowadzenie do spotkania z żywym Bogiem. A pamiętajmy, że przemawiają nie tylko nasze
świadectwa, ale także codzienne spotkania, proste słowa, uczynki miłosierdzia, bezinteresowność, troska,
i wierność Bogu w każdym wydarzeniu życia.
Rok liturgiczny 2016/2017 Episkopat Polski ogłosił Rokiem
Świętego Brata Alberta, z okazji 100. rocznicy jego śmierci.
„W kontekście tematu roku «Idźcie i głoście» przykład tego
świętego stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić. Pamiętajmy o wezwaniu,
które skierował do nas Papież Franciszek: Kościół potrzebuje
dziś opowiedzenia tych „wielu innych znaków”, które Jezus
uczynił, a których „nie zapisano ( J20, 30), aby były wymownym
wyrazem owocności miłości Chrystusa i wspólnoty, która Nim
żyje (List Apostolski Misericordia et misera 18).

STULECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH
1917 - 2017

CZUWANIA NOCNE RODZINY LORETAŃSKIEJ
2017 — „ROK Z MARYJĄ”

W roku liturgicznym 2016/2017 przypada stulecie objawień fatimskich. Objawienia w Fatimie w Portugalii rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trójce małych pasterzy: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji przez pięć kolejnych miesięcy ukazywała się Matka Boża, prosząc za ich pośrednictwem ludzkość o nawrócenie i pokutę oraz przekazując trzy
tajemnice. „Kościół, nasza Matka, uznał autentyczność objawień. Przesłanie orędzia fatimskiego bierze swoje źródło
z Ewangelii. Przynagla nas do odwrócenia się od grzechów,
do nawrócenia, pokuty, zadośćuczynienia za grzechy oraz
modlitwy różańcowej. Praktyka pierwszych sobót miesiąca, w których czcimy Niepokalane Serce Maryi, jest ważnym przesłaniem, które powinniśmy wypełniać zgodnie
z prośbą naszej Niebieskiej Matki”.

STYCZEŃ: 7-8 Światłość w ciemności świeci (J 1,5)

Portugalski episkopat opublikował list pasterski z okazji
stulecia objawień maryjnych w Fatimie. Wskazał też na pilną
potrzebę wysłuchania pokojowego przesłania płynącego
z Fatimy i wdrażania go w codzienne życie. Wezwał do
wrażliwości w dobie wielu konfliktów zbrojnych na świecie.
Fatima pozostaje kompasem wskazującym drogę chrześcijanom. Przesłanie z objawień
powinno oddziaływać na
nasze sumienia, abyśmy nie
pozostali obojętni na cierpienia innych, a nasze serca nie
stały się nieczułe. Głównym
punktem roku jubileuszowego w Fatimie będzie wizyta papieża Franciszka
w dn. 12-13 maja 2017 r.
MODLITWA
ANIOŁA Z FAT IMY
O Boże mój, wierzę
w Ciebie, uwielbiam
Ciebie, ufam Tobie i miłuję
Ciebie. Proszę Cię
o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, Tobie
nie ufają i Ciebie nie miłują.

LUTY: 11-12

Błogosławieni ci, którzy słuchają
słowa Bożego i zachowują je! (Łk 11, 27-28)

MARZEC: 11-12

Bądź pozdrowiona,
pełna łaski (Łk 1, 26-38)

KWIECIEŃ: 8-9
MAJ: 13-14

Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła (Łk 1, 39-45)

Wielbi dusza moja Pana (Łk 1, 46-56)

CZERWIEC: 10-11

Dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel (Łk 2, 8-20)
LIPIEC: 8-9
Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie (J 2, 1-11)

SIERPIEŃ: 12-13

Oto Matka twoja (J 19, 25-30)

WRZESIEŃ: 2-3

Czym odwdzięczę się Bogu

PAŹDZIERNIK: 7-8

Wszyscy oni trwali
jednomyślnie na modlitwie (Dz 1, 1-14)

LISTOPAD: 11-12

Wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym (Dz 2, 1-13)

GRUDZIEŃ: 9-10

Wytrwajcie we Mnie,
a Ja będę trwał w was (J 15, 1-11)

MSZE ŚWIĘTE W INTENCJACH R.L. - 2017
LORETTO, niedziela, godz. 10.00
15 stycznia, 19 lutego, 19 marca,
16 kwietnia, 21 maja,
18 czerwca, 16 lipca, 20 sierpnia,
17 września, 15 października,
19 listopada, 17 grudnia
O Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla żyjących
oraz o zbawienie wieczne

