DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
III Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019
1. W Liturgii nadchodzącego tygodnia obchodzimy:


Poniedziałek - Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Dzień
Świętości Życia

2. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii, które rozpoczęliśmy dziś, potrwają do środy.
Nauki rekolekcyjne odbywać się będą w czasie każdej Mszy Świętej.
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:



Drogi Krzyżowe w piątek od 20.00 bezpośrednio po niej Wieczór w Domu Matki,
natomiast dla dzieci o godzinie 17:15.
Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane będzie w niedzielę o godzinie 18:00.

4. Spotkanie dla Mężczyzn odbędzie się w najbliższy piątek: rozpoczęcie: o godzinie 18:00
Mszą Świętą, po niej katecheza z dyskusją w Herbaciarni i Droga Krzyżowa w Sanktuarium.
Temat najbliższego spotkania: Józefowe Inspiracje.
5. Ks. Antoniego Zielińskiego będziemy gościć w najbliższą sobotę. Różaniec rozpocznie
się o godzinie 17:30, Msza Święta o godzinie 18:00 a po niej modlitwa o uzdrowienie duszy
i ciała.
6. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy w następną niedzielę
na spotkanie o godzinie 16:00. Spotkanie zakończy się Mszą Świętą o godzinie 17:00.
7. Zapraszamy na rozmyślanie o Męce Pańskiej pt.: „Kim On jest?”. Rozmyślanie
odbędzie się 14.04. o godzinie 19:30 i przygotowane jest przez młodzież spotykającą
się przy naszym Sanktuarium w każdy piątek.
8. Informujemy, że drugi zbiorowy pogrzeb dzieci utraconych odbędzie się w
Wałczu. Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka sprawowana będzie 25 marca
(w Dzień Świętości Życia) o godz. 14.30 w kościele pw. św. Mikołaja, a następnie
o godz. 15.30 w kaplicy cmentarnej na Dolnym Mieście rozpocznie się dalsza część
uroczystości pogrzebowych.
9. 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.
10. „Iskra Nadziei” to punkt wsparcia dla małżeństw i rodzin działający przy naszym
sanktuarium. Dyżury odbywają się w poniedziałki i środy od 17 do 19 w sali nad kaplicą
adoracji.

11. Zachęcamy do korzystania z naszej herbaciarni. Zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto
domowego wypieku.
12. Kancelaria Parafialna czynna we wtorki, środy i piątki po Mszy Św. wieczornej.
W sprawach pilnych jesteśmy do dyspozycji po każdej Mszy Św.
13. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką.

Intencje mszalne:
Poniedziałek – 25.03.2019
12.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla s. Anuncjaty
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Piotra z okazji 18-tych urodzin
Wtorek – 26.03.2019
12.00 – + s. Alojza
18.00 – O Łaski dla Teresy i błogosławieństwo Boże
18.00 – Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o błogosławieństwo Boże dla Estery
i Tomasza w rocznicę ślubu
Środa – 27.03.2019
12.00 – O nowe powołania zakonne
18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Sebastiana
18.00 – O dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla syna Mateusza
i egzaminów gimnazjalnych dla syna Marcina. Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maski Bożej Skrzatuskiej i właściwy wybór szkół
Czwartek – 28.03.2019
12.00 – O boże błogosławieństwo dla Sióstr Służebniczek z Tarnowskich Gór
18.00 – + Jan Burzyński od rodziny Drożdż
18.00 – O łaski i wypełnienie woli Bożej dla Jarosława, Magdaleny i Macieja
Piątek – 29.03.2019
12.00 – O błogosławieństwo Boże dla ks. Jacka Hermana

12.00 – W pewnej intencji
18.00 – +Rafał Drożdż (19 rocznica śmierci) oraz zmarli z rodziny Drożdż i Holuk
Sobota – 30.03.2019
12.00 – Dziękczynienie za dar małżeństwa i rodziny oraz prośba o dalsze łaski i opiekę Matki
Bożej Skrzatuskiej dla Teresy i Jana z okazji 60-lecia ślubu
18.00 – + Kazimierz, Grzegorz, Zofia Kochańscy
Niedziela - 31.03.2019
08.00 – + Władysław Wicha
12.00 – O światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji Julii
17.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny Hinca

