
INFORMATOR PRZED UROCZYSTOŚCIAMI  
W SKRZATUSZU 

16 – 17 WRZEŚNIA 2017 R. 
 

 
 
BISKUP DIECEZJALNY 
 
Proszę o wyjątkowo intensywne zaangażowanie w tegoroczną pielgrzymkę, aby umożliwić 
diecezjanom uczestnictwo w uroczystościach. Podobnie jak daliśmy szansę uczestniczenia wiernym 
w spotkaniu z okazji 25-lecia koronacji, postarajmy się o to, aby zakończenie prac i poświecenie 
całego sanktuaryjnego placu oraz zaplecza stało się możliwością do tego, że będziemy mogli 
podziękować za każde dobro wyświadczone przez naszych diecezjan. Bez naszego kapłańskiego 
zaangażowania ta wyjątkowa uroczystość w Skrzatuszu nie przyniesie tak wielu duchowych 
owoców.  

 
 
PROGRAMY SPOTKAŃ 
 
Program diecezjalnego spotkania młodych – 16.09.2017 r.  
13:00 – Powitanie przez bpa Edwarda Dajczaka 
13:15 – Koncert ewangelizacyjny - Full Power Spirit i goście 
14:45 – „Godzina Maryi” - Wniesienie Piety, konferencja, świadectwo i uwielbienie śpiewem 
(Diakonia Muzyczna) 
16:00 – Przerwa na ciepły posiłek, czas dla bliźniego, możliwość prywatnej modlitwy  
w Sanktuarium 
17:30 – Gromadzenie się w namiocie (Diakonia Muzyczna) 
18:00 – „Staję się Twoim ziarnem” – celebracja sakramentu pokuty i pojednania, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
20:00 – „Dotyk Jezusa” - uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Edwarda Dajczaka 
zakończona radosnym uwielbieniem 

 
 

Program diecezjalnej pielgrzymki – 17.09.2017 r. 
7:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w Sanktuarium 
8:00 – Msza Święta koncelebrowana w Sanktuarium (parafialna) 
9:45 – Modlitwa śpiewem – Diecezjalna Diakonia Muzyczna „Tyle Dobrego” pod 
przewodnictwem ks. Arkadiusza Oslisloka 
10:00 – Konferencja oraz Nabożeństwo  
11:45 – Przygotowanie do Eucharystii  
11:55 – Przywitanie uczestników przez Ks. Kustosza Sanktuarium  
12:00 – Eucharystia 
14:00-15:00 – Przerwa na posiłek 
14:30 – Koncert p. prof. Bogdana Narlocha oraz p. prof. Romana Grynia (Sanktuarium) 
15:30 – Nabożeństwo maryjne z zawierzeniem diecezji w opiekę Matki Bożej Bolesnej 
 

 
  



DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY 
Przypominam ważne informacje dotyczące tegorocznego spotkania: 

 
- rejestracja grup już możliwa za pomocą strony internetowej: www.skrzatusz2017.pl; 

każdy rejestrujący otrzyma dostęp do systemu rejestracji i sam wydrukuje identyfikatory dla 
swojej grupy; 

- UWAGA: prosimy o odczytanie wszystkim uczestnikom w autokarze REGULAMINU 
DIECEZJALNEGO SPOTKANIA MŁODYCH podczas drogi do Skrzatusza;  

- przyjazd grup do Skrzatusza jest możliwy od godz. 11.00; 
- dzień wcześniej tj. 15 września 2017 r. do godz. 20.00 w Skrzatuszu gromadzą się 

organizatorzy, grupy porządkowe i służby na wspólnej odprawie i czuwaniu;  
- przed rozpoczęciem spotkania prosimy księdza przewodnika lub katechetę o zgłoszenie się 

do Punktu Rejestracji, służby porządkowe będą czuwały nad tym, by każdy uczestnik 
posiadał identyfikator; 

- gorąca prośba: prosimy wszystkich księży o pomoc w utrzymaniu ciszy i dyscypliny  
w namiocie i na polu. Nie wychodzimy z namiotu w trakcie spotkania, czas na posiłki  
i spotkania kapłańskie przewidziany jest w programie, nasze zachowanie i uczestnictwo  
w spotkaniu ma ogromny wpływ na organizację całości; 

- posługę muzyczną będzie pełniła Diakonia Muzyczna pod przewodnictwem  
ks. Arkadiusza Oslisloka; 

- prosimy księży o umieszczenie informacji o spotkaniu w ogłoszeniach parafialnych, 
wywieszenie plakatu i pomoc w zorganizowaniu transportu; 

- nasze spotkanie odbywać się będzie w hali namiotowej; 
- młodzież proszona jest o zabranie ze sobą karimaty do siedzenia oraz kieszonkowego; 
- w specjalnej strefie dostępne będą książki, bluzy, koszulki (pamiątki spotkania); 
- kapłanów celebrujących wieczorną Eucharystię prosimy o zabranie ze sobą alby. 

 
 
KSIĄDZ KUSTOSZ 
 
Spotkanie młodych (16 września)  
 Wszyscy księża i siostry zakonne uczestniczący w spotkaniu młodych zaproszeni są na 
obiad do naszej herbaciarni w Domu Pielgrzyma o godz. 1600 podczas posiłku młodych.  
 
Diecezjalna Pielgrzymka (17 września)   
 Wszystkich księży, którzy uczestniczą w Diecezjalnej Pielgrzymce zapraszam na posiłek po 
Eucharystii do naszej herbaciarni w Domu Pielgrzyma.   
 
 
CEREMONIARZ KATEDRALNY 
 

Wszyscy kapłani zaproszeni są do wspólnej celebracji Mszy świętych w sobotę –  
16 września o godz. 1930 oraz w niedzielę – 17 września o godz. 1200.  

 
Spotkanie młodych (16 września)  

Szaty liturgiczne założymy w zakrystii domu pielgrzyma (wejście przy kaplicy). Bardzo 
prosimy o przyniesienie własnych alb, nie dysponujemy niestety wolnymi albami. Złote stuły  
i ornaty są przewidziane dla wszystkich. Po założeniu szat liturgicznych zgromadzimy się  
w skupieniu w procesji wejścia i oczekujemy. 

 



Diecezjalna Pielgrzymka (17 września)   
Szaty liturgiczne założymy w zakrystii domu pielgrzyma (wejście przy kaplicy). Bardzo 

prosimy o przyniesienie własnych alb, nie dysponujemy niestety wolnymi albami. Złote stuły  
i ornaty są przewidziane dla wszystkich. Po założeniu szat liturgicznych zgromadzimy się  
w skupieniu w procesji wejścia i oczekujemy.  
 
 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA  
 
Spotkanie młodych (16 września)  
 

Jak co roku bardzo prosimy księży o pomoc w sprawowaniu sakramentu pokuty  
i pojednania. W tym roku spowiedź będzie miała następujący przebieg: 
  

„Staję się Twoim ziarnem”, godz. 18.00 - prosimy o zgromadzenie się wszystkich obecnych 
kapłanów przy zakrystii ok. godz. 17.45, wyruszymy wspólnie do namiotu, zaplanowane jest 
posłanie WSZYSTKICH księży do posługi w czasie nabożeństwa. Sakrament będzie sprawowany 
na placu sanktuaryjnym przed namiotem (w przygotowanych konfesjonałach, ale i poza nimi); 
  

Niezależnie od sprawowanego nabożeństwa dyżur ciągły spowiedników trwał będzie  
w skrzatuskim sanktuarium (godzinne dyżury od 14.00 do 20.00; 2 księży). Odpowiedzialnym  
za sobotnią posługę w konfesjonałach jest ks. Radosław Mazur, który bardzo prosi o zgłaszanie 
się księży, którzy mogą podjąć godzinny dyżur w konfesjonale (z podaniem godziny) -  
katecheza@koszalin.opoka.org.pl; (94)3438730; 606 836 187; 
  

Prosimy również o pomoc kilku księży, którzy nie planują odprawiania wieczornej Mszy 
św. aby w czasie jej trwania służyli posługą w konfesjonale. 
  
Diecezjalna Pielgrzymka (17 września)   
 

Wzorem lat ubiegłych księży dziekanów prosimy o wyznaczenie po jednym kapłanie  
z dekanatu do posługi w sakramencie pokuty i pojednania w Skrzatuszu, a z dekanatów: Koszalin, 
Słupsk, Piła, Szczecinek, Kołobrzeg, Trzcianka, Wałcz - po dwóch kapłanów. 

Wszystkich księży pracujących poza parafią prosimy do posługi w konfesjonale. Podobnie 
księży z parafii zakonnych prosimy o wsparcie w posłudze w konfesjonale. 
 

Odpowiedzialnym za posługę w konfesjonałach jest ks. Łukasz Łukaszewicz. Dyżury będą 
przebiegać według stałego zwyczaju. Numer telefonu ks. Ł. Łukaszewicza – 606 141 313.  
 

Przypominamy księżom dziekanom, aby przygotowali listy z dekanatów z imionami  
i nazwiskami księży, którzy zadeklarowali chęć służby w sakramencie pokuty  
i pojednania w niedzielę podczas Diecezjalnej Pielgrzymki. Przypominamy, że listę spowiedników 
należy dostarczyć bezpośrednio do ks. Łukasza Łukaszewicza do dnia 10 września 2017 r. 
 

Księża zajmują miejsca w wolnych konfesjonałach od godz. 1030. 
 
 
DELEGACJE Z WIEŃCAMI ŻNIWNYMI 
 

Delegacje z wieńcami żniwnymi i zapotrzebowanie na przepustki na wieńce żniwne proszę zgłaszać 
poprzez formularz: https://goo.gl/forms/MAVbZsDv5AbZbBV92.  



NUMEROWANIE AUTOKARÓW 
 

Wzorem lat ubiegłych, w związku z sugestią policjantów oraz innych służb obsługujących 
imprezy diecezjalne, każdej parafii został przydzielony numer, który należy umieścić w widocznym 
miejscu (najlepiej na przedniej szybie autokaru). W załączeniu przesyłamy listę parafii wraz  
z przydzielonymi numerami (zał. 2). Karty z numerami zostaną przesłane do parafii najbliższą 
pocztą kurialną, a w sytuacji zniszczenia karty prosimy, aby dodrukowywać je we własnym zakresie 
(zał. 2a). W sytuacji kiedy parafie organizują wyjazdy wspólnie, prosimy nadać autokarowi jeden  
z numerów przydzielony parafii. Jeśli natomiast parafia na wyjazd organizuje kilka autokarów, 
prosimy nadawać im kolejne numery w nawiasach, np. 121(1) kolejny 121(2).  
 
Jak wynika z rozmów z policjantami z ruchu drogowego, wiele starszych osób nie jest  
w stanie odróżnić autokarów i znaleźć właściwy podczas powrotu ze spotkania, stąd potrzeba 
numerowania autokarów. Poza tym ułatwi to lokalizację autobusu odpowiednim służbom 
czuwającym nad porządkiem podczas imprez.  
 
 
DOJAZD NA UROCZYSTOŚCI  
 
Mapka w treści e-mail (zał. 3.).  
Odpowiednie służby pokierują na parkingi właściwe dla rodzajów pojazdów.  
 
 
PARKINGI 
 
Spotkanie młodych (16 września)  
Parkingi dla autokarów:  

- lokalizacja: przy cmentarzu (tak jak w ubiegłych latach);  
- koszt: 20 zł.  

 
Parkingi dla samochodów osobowych:  

- lokalizacja: parking parafialny (przy drodze od strony Klęśnika), nad jeziorem, przy szkole 
i innych wyznaczonych miejscach;  

- koszt: 5 zł.  
 
Diecezjalna Pielgrzymka (17 września)   
Parkingi dla autokarów:  

- lokalizacja: przy cmentarzu (tak jak w ubiegłych latach);  
- koszt: 20 zł.  

 
Parkingi dla samochodów osobowych:  

- lokalizacja: parking parafialny (przy drodze od strony Klęśnika), nad jeziorem, przy szkole 
i w innych wyznaczonych miejscach;  

- koszt: 5 zł.  
 
Parkingi dla zaproszonych gości (tylko za okazaniem specjalnej przepustki):  

- lokalizacja: w wyznaczonych miejscach. 
 


