DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
IV Niedziela Okresu Zwykłego – 03.02.2019

W Liturgii nadchodzącego tygodnia:



5 lutego, wtorek – wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy
6 lutego, środa - wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

1. Zapraszamy młodzież na spotkanie przy Słowie Bożym w piątek na godzinę 19:00 do Sali
nad Herbaciarnią.
2. Jeszcze jest kilka wolnych miejsc na rekolekcje ”Starość Bogu się udała”. Rekolekcje
odbędą się w terminie: 26-28 lutego w naszym domu rekolekcyjnym i poprowadzi je O.
Leszek Balczewski SJ.
3. 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.
4. Wieczór w Domu Matki w piątek o godzinie 20:30. To czas modlitwy i rozważania
tajemnicy obecności Maryi w Kościele.
5. „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.
6. Zachęcamy do korzystania z naszej herbaciarni. Zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto
domowego wypieku.
7. Kancelaria Parafialna czynna we wtorki, środy i piątki po Mszy Św. wieczornej. W
sprawach pilnych jesteśmy do dyspozycji po każdej Mszy Św.
8. Informujemy, że sakramentu chrztu świętego w naszej parafii udzielamy w III niedzielę
miesiąca. Prosimy więc rodziców, aby planowali chrzty swoich dzieci w tych datach.
9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką.

Intencje mszalne:
Poniedziałek – 04.02.2019
12.00 - + Julian Kwiatkowski /22 greg.

12.00 - o łaskę nawrócenia dla męża, dzieci i ich rodzin
18.00 - o błogosławieństwo Boże dla ks. Tomasza Zabielskiego
Wtorek – 05.01.2019
12.00 – + Julian Kwiatkowski /23 greg.
12.00 – o łaskę zdrowia dla Agnieszki i Magdaleny i o siłę w cierpieniu dla nich i ich rodzin
18.00 – o błogosławieństwo Boże dla ks. Michała Wiśniewskiego
Środa – 06.01.2019
12.00 – + Julian Kwiatkowski /24 greg.
18.00 – Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o zdrowie dla wnuczki Doroty (intencja
od dziadków i rodziny)
Czwartek – 07.01.2019
12.00 – + Julian Kwiatkowski /25 greg.
18.00 – o błogosławieństwo Boże dla ks. Bogusława Płocharskiego
Piątek – 08.02.2019
12.00 – + Julian Kwiatkowski /26 greg.
18.00 – o błogosławieństwo Boże dla ks. Rafała Dreslera
Sobota – 09.02.2019
12.00 – Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o Boże błogosławieństwo na następne
lata dla Marzeny i Józefa Bieckich z okazji 40 rocznicy ślubu
12.00 - Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o Boże błogosławieństwo dla Anieli i
Alfonsa z okazji 60 rocznicy ślubu
18.00 - + Julian Kwiatkowski /27 greg.
Niedziela - 10.02.2019
08.00 – ++ Julia, Jerzy, Rozalia, Andrzej z rodziny Lis
08.00- + Julian Kwiatkowski /28 greg.
12.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Macieja,
Małgorzaty, Marcina, Mikołaja

17.00 – Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o błogosławieństwo Boga na dalszą drogę
dla Krystyny z okazji 84 ur.

