PROGRAM CZUWANIA
19.00 – Z
   
20.00 – „Duch, który umacnia miłość”
- konferencja formacyjna w roku Ducha Świętego
21.00 – Apel Maryjny
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
- możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania
22.00 – Modlitwa do Ducha Świętego
22.15 – Różaniec o wypełnienie woli Bożej w Kościele,
Ojczyźnie, Zgromadzeniu i w życiu Członków
Rodziny Loretańskiej
23.00-24.00 – „Obecność Maryi i świętych
w dziejach Narodu Polskiego”
- konferencja formacyjna
23.30 – Przygotowanie do Mszy Św. i odczytanie intencji

24.00 – MSZA ŚWIĘTA
uwielbienie po Mszy Świętej

1.15-5.00 – c.d. czuwania przed Najświętszym Sakramentem
1.15-2.00 – Przerwa na kawę we Wspólnocie

2.00 – Liturgia godzin – Godzina czytań
- Różaniec
- Koronka do Bożego Miłosierdzia
- Droga krzyżowa
- Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
5.00 – BDED F  NGH I J
SKLJ J
Zakończenie czuwania
• Dojazd z Warszawy do Loretto (w sobotę)

14.00 14.30 15.30 16.00 16.30 18.00 18.30 19.45

• Wyjazd z Loretto do Warszawy (w niedzielę)

5.10 5.23 6.10 6.21 8.10 11.31
Autobusy linii ABUS (www.abus.net.pl) i Dar-Bus (www.darbus.com.pl) odjeżdżają w Warszawie z ul. Wileńskiej do Sadownego. Przystanek, na którym należy wysiąść to Puste Łąki. Z przystanku do Lore<o na pieszo ok. 30 min.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Loretto, 07-202 Wyszków
tel. 29/741-17-87 lub 37, www.loretto.pl
KONTAKT
s. Alojza Hornowska, tel. 504 274 468
o. Ireneusz Matysiak SSCC, tel. 29/741 18 88

MODLITWA DO MATKI BOZ EJ

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 DUCHA SWĘTEGO

O Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna,
Dawco charyzmatów,
Ty, który mieszkasz w Kościele i czynisz z nas świątynię, rozlej
na nas niewyczerpane bogactwo Twoich darów, byśmy byli
żywymi członkami jednego ciała, które pomagają sobie wzajemnie budować Kościół.
Bądź naszym pocieszycielem, naszym przewodnikiem
naszą mocą. Spraw, byśmy wszyscy mogli godnie nosić miano
chrześcijan, którym zostaliśmy nazwani, dawać świadectwo
Chrystusowi i wartościom Jego Ewangelii i jednoczyć tym nasze społeczeństwo. Amen
(św. Jan Paweł II)
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej
racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi
Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by - Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła Imieniu Twojemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. (ks. Piotr Skarga)

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

JESTEŚMY NAPEŁNIENI
DUCHEM ŚWIĘTYM
Program duszpasterski dla
Koś cioła katolickiego w Polsce na lata 2017-2019 pragnie rozwijać tematykę bierzmowania, jako sakramentu
chrześ cijań skiego wtajemniczenia. Hasłem przyś wiecającym dwuletniej pracy będą
słowa: Duch, któ ry umacnia
miłość. Będzie to zatem dla
wszystkich sposobnoś ć do odkrywania Ducha S więtego
i Jego daró w w naszym ż yciu, troski o otrzymane łaski
i kształtowania ż ycia na ich miarę.
W pierwszym roku 2017/2018 spró bujmy odnowić
w sobie dar Boż ego synostwa, ponownie odkryć własną
toż samoś ć chrześ cijań ską, istotę wyboru Chrystusa i szukać ś ciś lejszego z Nim zjednoczenia. Z5 ycie moralne
chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka
uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego. Siedmioma darami Ducha Świętego są: mądrość, rozum, rada,
męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Owocami
Ducha są doskonałości: „miłość, wesele, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość”. (por. KKK)

ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Rok 2018 będzie obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego
Stanisława Kostki. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica
jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce [poświęcony
Duchowi Świętemu]. Św. Stanisław został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób.
„Kostka” znaczy „więcej!” Niech przeżywany zatem w tym duchu Rok
Świętego Stanisława Kostki stanie się czasem, w którym będziemy od
siebie więcej wymagać. Może to być zerwanie z lenistwem duchowym
i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji (fragmenty
Listu Episkopatu Polski na Rok św. Stanisława Kostki).

REKOLEKCJE W LORETTO
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto zaprasza na trzydniowe rekolekcje organizowane raz
w miesiącu z myś lą o osobach ś wieckich. Weekendowe rekolekcje są dedykowane osobom samotnym i małż eń stwom,
poszukującym wzrostu lub pomocy na płaszczyź nie duchowej, jak też w relacjach międzyludzkich, czy ż ycia rodzinnego.
Rekolekcje prowadzą osoby duchowne - kapłani, Ojcowie
Sercanie, Siostry Loretanki, jak ró wnież zaproszeni specjaliś ci
zwłaszcza w dziedzinie ż ycia małż eń skiego.
Na rok 2018 proponujemy następujące tematy:

26-28 stycznia

DIALOG MAŁZ EN SKI

23-25 lutego

UZDROWIENIE ZRANIEN

16-18 marca

OD NIEWOLI GRZECHU
DO WOLNOS CI DZIECI BOZ YCH

1-3 maja

DIALOG MAŁZ EN SKI

15-17 czerwca

REKOLEKCJE MARYJNE

24-27 sierpnia

ODPOCZYNEK Z BOGIEM

26-28 października DUCHOWOS C DOMU
NAZARETAN SKIEGO

16-18 listopada

WYCHOWANIE I DIALOG Z DZIEC MI

7-9 grudnia

Z YC EUCHARYSTIĄ I SŁOWEM
BOZ YM

CZUWANIA NOCNE RODZINY LORETAŃSKIEJ

konferencje w roku 2018
DUCH ŚWIĘTY
STYCZEŃ: 13/14
Misterium potęgi i delikatności

LUTY: 10/11
Przemienia chaos w kosmos

MARZEC: 10/11
Odnawia w naszych czasach cud pierwszej
Pięćdziesiątnicy

KWIECIEŃ: 7/8
Daje moc naszemu przepowiadaniu

MAJ: 5/6
Doprowadza nas do pełnej prawdy

CZERWIEC: 9/10
Pomaga nam przejść od miłości własnej
do miłości Boga

LIPIEC: 7/8
Przygotowuje odkupienie naszego ciała

SIERPIEŃ: 11/12
Zapewnia nam zwycięstwo nad złym duchem

WRZESIEŃ: 1/2
Obdarza nas niezwykłym Bożym pokojem

PAŹDZIERNIK: 13/14
Prowadzi nas w rozeznaniu duchowym

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18.00 w piątek, koń czą
ok. godz. 15.00 w niedzielę.

LISTOPAD: 10/11

Zgłoszenia i informacje u s. Darii pod numerami telefonó w:
+48 511 219 439; 29/741 17 87
lub e-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com

GRUDZIEŃ: 15/16

Wpaja nam uczucie Bożego synostwa
Uczy nas głosić Jezusa jako Pana

Inne propozycje warsztatowe
15-21 lipca - Warsztaty Ikonopisania
Uroczystości własne w Sanktuarium
12 maja - 10. pielgrzymka czytelnikó w Ró żań ca, Wydaw nictwa Sió str Loretanek i Rodziny Loretań skiej
19 maja - Piknik Anielski
9 wrześ nia - Odpust ku czci Matki Boż ej Loretań skiej

21 stycznia, 18 lutego, 18 marca,
15 kwietnia, 20 maja,
17 czerwca, 15 lipca, 19 sierpnia,
16 września, 21 października,
18 listopada, 16 grudnia
O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla żyjących oraz o zbawienie
wieczne dla zmarłych

