
Koronujemy
Jezusa i Maryję 
naszą miłością

Matko Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, módl się za nami!

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Kolejną propozycją może być włączenie się w Społeczną 
Krucjatę Miłości, zaproponowaną przez błogosławionego 
kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, siostrę.

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. 
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku 
między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś gło-
su. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. 
Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze 
każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. 
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś 
winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, 
radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak 
ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubo-
gim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrze-
bujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Modlitwa za diecezję

Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz 
koszalińsko-kołobrzeski Kościół.

W nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy.
Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, 

naszej parafii i całej diecezji.
Zjednocz wszystkich na modlitwie 

i przy eucharystycznym stole.
Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię.

Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych 
i zagubionych duchowo.

Maryjo, nasza Skrzatuska Pani, 
Święci Wojciechu i Maksymilianie, 

módlcie się za nami. Amen.



KORONY HISTORYCZNE
Skrzatuska Pieta pierwszy raz 
została ukoronowana w XVII 
wieku. Korony te są jednymi 
z najstarszych koron wotyw-
nych w Polsce. 

Korony Skrzatuskiej Piety

KORONY PAPIESKIE
Korony papieskie zostały na-
łożone na fi gurę Matki Bożej 
Bolesnej Pani Skrzatuskiej 
18 września 1988 roku przez 
ówczesnego prymasa Polski, 
kardynała Józefa Glempa.

KORONUJEMY PIETĘ 
NASZĄ MIŁOŚCIĄ
W roku jubileuszu 50-lecia 
diecezji zechciejmy ukorono-
wać Pietę naszą miłością...

Siostro i Bracie,
W roku jubileuszowym 50-lecia naszej diecezji zapraszamy 
Ciebie do ukoronowania Skrzatuskiej Piety miłością. 
Możesz to zrobić, podejmując dowolne zobowiązanie du-
chowe, modlitewne lub czyn miłości. Zdecyduj sam lub 
skorzystaj z zaproponowanych dzieł:

  Praktykowanie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu 
w ciągu dnia lub cotygodniowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

  Uczestniczenie w całym Triduum Paschalnym.

  Udział w celebracjach i nabożeństwach roku liturgicznego 
(Adwent – roraty, Wielki Post – Droga Krzyżowa, Gorzkie 
Żale, Okres zwykły – nabożeństwa majowe, czerwcowe, 
Boże Ciało, nabożeństwa różańcowe).

  Regularne poświęcanie czasu na czytanie i rozważanie 
Pisma Świętego.

  Odprawienie pierwszych piątków i sobót miesiąca.

  Modlitwa dziesiątką różańca, np.: za nieprzyjaciół, za są-
siadów, za Ojczyznę, za potrzebujących modlitwy, za nie-
wierzących. 

  Odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 
15 lub o innej porze dnia.

  Odmawianie w ciągu dnia aktów strzelistych (np.: „Jezu, ufam 
Tobie”, „Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się 
nade mną, grzesznikiem”, „Maryjo, ratuj”, „Jezu, dopomóż”).

  Chorzy i cierpiący mogą ofi arować swoje trudności ak-
tem: „Maryjo, z miłości do Boga oraz w intencji nawróce-
nia grzeszników, ofi aruję moje bóle i strapienia”.

  Modlitwa wstawiennicza za osobę, która już sama się nie 
modli.

  Odmawianie modlitwy przed i po posiłku. 

  Podjęcie postu (jeden lub kilka dni w konkretnej intencji).

  Podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego. 

  Skorzystanie z propozycji przynależności do wybranej 
grupy parafi alnej. 

  Czytanie książek o tematyce religijnej (lektura ducho-
wa), korzystanie z mediów katolickich (np.: tygodnik 
„Gość Niedzielny”, diecezjakoszalin.pl, Radio Plus, 
DobreMedia.org). 

  Zaangażowanie w wolontariat (np.: hospicjum, pomoc 
sąsiedzka, chorzy). 

  Zaangażowanie się w dzieło Różaniec Rodzin. Do Różańca Ro-
dzin mogą należeć małżeństwa, całe rodziny, osoby samotne 
lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć mo-
dlitwy wspólnie ze swoją rodziną. Jedną różę tworzy 20 rodzin, 
które modlą się codziennie, odmawiając jedną dziesiątkę Ró-
żańca Św., poprzedzoną rozważaniem przypisanej na dany mie-
siąc tajemnicy. Modlimy się w intencji swojej rodziny oraz po-
zostałych 19-tu rodzin z róży. Róże różańcowe tworzone są przy 
parafi ach oraz poprzez stronę internetową rozaniecrodzin.pl. 

  Każde inne zobowiązanie duchowe lub czyn miłości, które 
podejmiesz…  
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