Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku

W odwiedzinach u Matki!
dodano: 22.09.2014 r.

Grupa 100 osób z naszej Parafii dołączyła do ośmiu tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na doroczny
odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Po raz kolejny było to niesamowite wydarzenie wiary.
Sanktuarium skrzatuskie nie było w stanie pomieścić takiej rzeszy wiernych. Spotkanie przebiegało w
ustawionym obok świątyni namiocie. Rozpoczęło się od montażu słowno-muzycznego o pomorskich
sanktuariach maryjnych. Każde z nich, począwszy od Swarzewa, poprzez Smołdzino, Górę Chełmską,
Domacyno po Skrzatusz, zaprezentowano na krótkim filmie. Centralnym momentem była adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystia. Podczas adoracji kapłan z monstrancją przechodził między
ludźmi zgromadzonymi w namiocie, w tym czasie bp Edward Dajczak modlił się za diecezję koszalińskokołobrzeską: - Jezu, Synu Dawida ulituj się nad naszą diecezją! Tylu, których znasz po imieniu od
momentu chrztu, zapomniało już o Tobie. Tylu o Tobie nie pamięta. Ulituj się, Panie, nad nimi! Otwórz im
oczy! Niech przejrzą! Otwórz im serca, pokaż im drogi, po których się chodzi jak pielgrzym, wiedząc,
dokąd się idzie! Spraw, by nie byli już włóczęgami niewiedzącymi, skąd są i dokąd zmierzają i po co żyją!
Uzdrawiaj, Panie, lud tej diecezji! Tu jest miejsce, z którego wołamy do Ciebie. Ulituj się Panie, ufamy Ci,
bo Ty jesteś miłością. Bądź uwielbiony!
W czasie Mszy św. w ręce delegatów parafii naszej diecezji, wśród nich także z Parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbego w Słupsku, przekazano ikonę "Salus Populi Romani" wraz z różańcem. Ikona ta
będzie peregrynowała przez cały październik po rodzinach naszej parafii, a jej obecność w naszych
mieszkaniach będzie zachętą i wezwaniem do modlitwy za młodzież, szczególnie z naszej diecezji, która
przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Po Mszy św. wielu ludzi pozostało jeszcze w
sanktuarium, aby wziąć udział w modlitwie wstawienniczej.

http://kolbe.slupsk.pl
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