DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
IV Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019
1. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:



W pierwszy piątek ks. Paweł odwiedzi chorych z posługą sakramentalna w godzinach
porannych
W pierwszą sobotę zapraszamy na Nowennę Skrzatuską, która co miesiąc połączona jest
z nabożeństwem pierwszych sobót. Po Mszy Świętej wieczornej odmówimy różaniec
i zatrzymamy się na rozważaniu jego tajemnic.

2. 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.

3. Ministrantów i kandydatów na ministrantów zapraszamy na zbiórkę w najbliższy piątek
na godzinie 16:15.
4. W przyszłą niedzielę na Mszę o godzinie 8:00 zapraszamy grupę Żywego Różańca. Po Mszy Świętej
nastąpi zmiana tajemnic.
5. Zapraszamy na Bieg Papieski, który w następną sobotę rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10:30.
Szczegóły i zgłoszenia na stronie gminy Szydłowo.
6. 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.
7. Paschaliki Wielkanocne możemy już nabyć w zakrystii. Świece te mogą posłużyć nam do wyznania
wiary w Wigilię Paschalną i być znakiem wiary na naszych wielkanocnych stołach.
Zakupem wspieramy akcje charytatywną Caritas. Cena świec 5 zł.
8. Zapraszamy na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w godzinach od 13:30 do 17:30
w Kaplicy Adoracji w Domu Pielgrzyma. Adoracja odbywa się również w Sanktuarium w każdy
czwartek po Mszy o godzinie 18 do 19:30.
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.
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 – 01.04.2019
12.00 - O Boże błogosławieństwo dla Matki Generalnej Józefy
18.00 – W intencji nawrócenia i uzdrowienia rodziny Katarzyny i Piotra oraz Szymona
Wtorek – 02.04.2019
12.00 – O błogosławieństwo Boże dla Sióstr Służebniczek z prowincji Nawiedzenia NMP
18.00 – + Zofia Kochańska
Środa – 03.04.2019
12.00 –
18.00 –
Czwartek – 04.04.2019
12.00 –
18.00 –
Piątek – 05.04.2019
12.00 – Podziękowanie za opiekę z okazji 60 ur. Teresy. Prośba o Opiekę Matki Bożej Skrzatuskiej
dla całej rodziny
18.00 – Z okazji 80 ur. Władysławy o Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej
Sobota – 06.04.2019
12.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Romana Gałki
18.00 – O dobre wykorzystanie czasu nowenny w diecezji do odnowy życia religijnego
18.00 – Msza Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
Niedziela - 07.04.2019
08.00 – Intencja Żywego Różańca
12.00 – W intencji Zofii Wichniarz z okazji 80ur. – dziękczynienie za życie i prośba o potrzebne łaski
17.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne dary Ducha Świętego dla Katarzyny Mech z okazji
18-tych urodzin

