
DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu 

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 06.01.2019 

 

1.  Dziś w Pile o godzinie 15:00 z placu Zwycięstwa wyruszy Orszak Trzech Króli – 

zapraszamy do uczestnictwa. 

2.  W najbliższy wtorek na godzinę 19:00 do sali nad herbaciarnią zapraszamy młodzie ponad 

gimnazjalną przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. 

3.  W środę na godzinę 19:00 do herbaciarni zapraszamy zespół synodalny. 

4.  Zachęcamy do korzystania z naszej herbaciarni. Zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto 

domowego wypieku, można nabyć również „Skrzatuskie Panettone”. 

5.  Zapraszamy na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w godzinach od 13:30 

do 17:30 w Kaplicy Adoracji w Domu Pielgrzyma. Oprócz tego Adoracja odbywa się w 

Sanktuarium w każdy czwartek po Mszy o godzinie 18 do 19:30. 

6.  W piątek rozpoczną się rekolekcje ze Słowem Bożym dla Młodzieży, można się jeszcze 

zgłaszać – szczegóły na plakacie. 

7.  W piątek o godzinie 20:30 Wieczór w Domu Matki, który jednocześnie jest modlitwą 

przygotowującą do ogłoszenia naszego Sanktuarium Bazyliką. To czas modlitwy i rozważania 

tajemnicy obecności Maryi w Kościele. 

8.  Już dziś chcemy zaprosić do wzięcia udziału w rekolekcjach ”Starość Bogu się udała”.. 

Rekolekcje odbędą się w terminie: 26-28 lutego w naszym domu rekolekcyjnym i poprowadzi 

je O. Leszek Balczewski SJ. 

9.  Od grudnia rozpoczął działalność przy naszym sanktuarium punkt wsparcia dla małżeństw 

i rodzin „Iskra Nadziei”. Dyżury odbywają się w poniedziałki i środy od 17.00 do 19.00 w 

sali nad kaplicą adoracji. 

 

Intencje mszalne: 

Poniedziałek  – 07.01.2019 

12.00 - O dobrego męża dla Patrycji 

18.00 – W 35 rocznicę ślubu Grażyny i Piotra – podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o 

Boże błogosławieństwo 

Wtorek – 08.01.2019 



12.00 – Pierwsza rocznicę urodzin Pawła Józefa z prośbą o dary Ducha Świętego i 

błogosławieństwo Boże oraz opiekę Maryi dla jego rodziców. 

18.00 – + ks. Józefa Słowika (6 rocznica śmierci) 

Środa – 09.01.2019 

12.00 – + zmarli z rodzin: Dorożałów, Ogórewiczów, Marglów, Panierskich, Więckowskich, 

Grzebieluchów 

18.00 – Prośba o zdanie egzaminu z dermatologii dla Kasi w dniu 10.01.2019 (przez 

wstawiennictwo Maryi, św. Katarzyny, św. Józefa i św. Rity) 

Czwartek – 10.01.2019 

12.00 – +Zdzisława Stefańska (1r. śm) 

18.00 – 

Piątek – 11.01.2019 

12.00 – W intencji Danuty i jej rodziny w rocznicę urodzin – prośba o potrzebne łaski 

18.00 – 

Sobota –12.01.2019 

12.00 – +Emilia Lelek (4 rocznica śmierci) 

18.00 – ++Urszula Kurkowiak (1 rocznica śmierci), Leon Kurkowiak, Katarzyna 

Radziejewska 

Niedziela - 13.01.2019 

08.00 – W intencji Pawła 

08.00 – Podziękowanie za otrzymane łaski i powołanie, za 80 lat życia i prośba o dalsze 

błogosławieństwo i opiekę Maryi oraz o szczęśliwą śmierć dla s. Barbary 

12.00 – O zdrowie dla męża Michała 

17.00 – Dziękczynienie z okazji ur. Marty i Mariusza 

 


