
DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu 

II Niedziela Okresu Zwykłego – 20.01.2019 

 

1.  Serdecznie zapraszamy na feryjne spotkanie dla dzieci i młodzieży młodszej. Dzień dla 

dzieci w przedziale wiekowy od 1 do 4 klasy SP to wtorek od godziny 10:00 do 14:00. Dzień 

dla młodzieży młodszej z klas 5 - 8 to środa - w godzinach od 10:00 do 14:00. 

2.  Młodzież zapraszamy na noc Panamską – noc z piątku na sobotę – noc modlitwy w 

łączności ze ŚDM w Panamie. Szczegóły na naszym Facebooku. 

3.  Ministrantów i kandydatów na ministrantów zapraszamy na zbiórkę w sobotę o godzinie 

10:00. 

4.  Również w sobotę gościć będziemy ks. Antoniego Zielińskiego. Różaniec rozpocznie się o 

godzinie 17:30, Msza Święta o godzinie 18:00 a po niej modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. 

5.  Już dziś zapowiadamy, że Nowennę Skrzatuską, przygotowującą do ogłoszenia naszego 

Sanktuarium Bazyliką, będziemy przeżywać w pierwsze soboty miesiąca po Mszy 

wieczornej. 

6.  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. 

7.  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. 

8.  W piątek o godzinie 20:30 Wieczór w Domu Matki. To czas modlitwy i rozważania 

tajemnicy obecności Maryi w Kościele. 

9.  „Iskra Nadziei” to punkt wsparcia dla małżeństw i rodzin działający przy naszym 

sanktuarium. Dyżury odbywają się w poniedziałki i środy od 17.00 do 19.00 w sali nad 

kaplicą adoracji. 

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

domowego wypieku, można nabyć również „Skrzatuskie Panettone”. 

11.  Kancelaria Parafialna czynna we wtorki, środy i piątki po Mszy Św. wieczornej. W 

sprawach pilnych jesteśmy do dyspozycji po każdej Mszy Św. 

12.  Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. 

 



Intencje mszalne: 

Poniedziałek  – 21.01.2019 

12.00 - + Julian Kwiatkowski /8 greg. 

18.00 – O błogosławieństwo Boże dla Sióstr Misjonarek 

Wtorek – 22.01.2019 

12.00 – + Julian Kwiatkowski /9 greg. 

18.00 – O Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Emilii 

18.00 – O błogosławieństwo Boże dla Teresy, Iwony i Przemysława 

Środa – 23.01.2019 

12.00 – + Julian Kwiatkowski /10 greg. 

18.00 – ++ zmarli z rodziny s. Zuzanny 

Czwartek – 24.01.2019 

12.00 – + Julian Kwiatkowski /11 greg. 

18.00 – ++ zmarłych z polecanych rodzin 

Piątek – 25.01.2019 

12.00 – + Julian Kwiatkowski /12 greg. 

18.00 – O zdrowie dla Józefy 

Sobota – 26.01.2019 

12.00 – + Julian Kwiatkowski /13 greg. 

12.00 – W intencji Bogu wiadomej 

18.00 – Podziękowanie i prośba o błogosławieństwo Boże dla rodziny 

Niedziela - 27.01.2019 

08.00 – O błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla życzliwych ludzi pani Janiny, którzy 

jej pomagają 

12.00 – + Władysława, Szczepan Fiałkiewicz 

17.00 – + Julian Kwiatkowski /14 greg. 



 


