DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu

XXIII Niedziela Zwykła – 9.09.2018

W liturgii tego tygodnia:




- czwartek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma bpa i doktora Kościoła,
- piątek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego – o godzinie 18.00 podziękujemy za
tegoroczne plony w ramach dożynek parafialnych
- sobota – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Pani Skrzatuskiej. Msze
Święte o godz. 12.00 i 19:30 w namiocie

1. Odpust diecezjalny - zapraszamy serdecznie do licznego uczestnictwa w odpuście w
dniach 15-16.09. W sobotę na czuwanie zapraszamy młodzież – rozpoczęcie o
godzinie 13.00. W niedzielę zapraszamy wszystkich - naszą modlitwę rozpoczniemy o
godzinie 10.00 czuwaniem, Msza Święta odpustowa o g.12.00 przewodniczył Jej
będzie ks. abp Grzegorz Ryś.
2. Od jutra (10.09) rozpoczniemy w naszej parafii codzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Adoracji w Domu Pielgrzyma. Godziny Adoracji: 13:30 do
17:30.
3. W piątek Wieczór w Domu Matki - o godz. 20.30 do 21.15. To czas modlitwy i
rozważania tajemnicy obecności Maryi w Kościele.
4. Po wakacjach wznawiamy piątkowe spotkania młodzieżowe. Wyjątkowo 13
września (czwartek) zapraszamy młodzież, również tą, która przygotowuje się do
sakramentu bierzmowania, a chciałaby pogłębić swoją relację z Panem Jezusem.
Zbiórka o godz. 19.00 przed Sanktuarium. Nasze spotkanie rozpoczniemy wspólnym
ogniskiem.
5. Zachęcamy do korzystania z naszej herbaciarni. Zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto
domowego wypieku.
6. Kancelaria Parafialna czynna we wtorki, środy i piątki po Mszy Św. wieczornej. W
sprawach pilnych jesteśmy do dyspozycji po każdej Mszy Św.
7. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się zaangażować w organizację odpustu
diecezjalnego na spotkanie organizacyjne w poniedziałek na godzinę 10.00
8. Jeśli wymaga tego sytuacja prosimy o odbieranie przepustek umożliwiających wjazd
na posesje w czasie odpustu.
9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego”.
10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia, naszym Parafianom
i Pielgrzymom, życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Bolesnej,
Pani Skrzatuskiej.

Intencje mszalne:

Poniedziałek – 10.09.2018
12.00 – O zdrowie dla Joanny
18.00 –1) + Maria Falarz /12 greg./
18.00 –2)O skruchę serca dla Łukasza i pojednanie w małżeństwie
Wtorek – 11.09.2018
12.00 – + Maria Falarz /13 greg./
18.00 – 1) O nawrócenie Marii
18.00 – 2) O Boże błogosławieństwo dla Aleksandra i Ewy
Środa – 12.09.2018
12.00 – 1) + Maria Falarz /14 greg./
12.00 – 2) Dziękczynna za uratowanie wzroku i pobyt w Sanktuarium i prośba o zdrowie i
łaski dla rodzin Lasek, Linart i Słomski
18.00 – 1) O Boże błogosławieństwo, łaskę pracy, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św.
Patrona dla Michała
Czwartek – 13.09.2018
12.00 – + Maria Falarz /15 greg./
18.00 – 1) Dziękczynna za udaną operację i dobre wyniki badań z prośbą o zdrowie Piotra
18.00 – 2)++ Maria Piotrowska, Jan Kanduła
Piątek – 14.09.2018
12.00 – + Maria Falarz /16 greg./
18.00 – 1) ++Teodozja, Józef, Jan
18.00 – 2) Dziękczynienie za plony i prośba o Boże błogosławieństwo dla rolników naszej
Parafii (dożynki)
Sobota – 15.09.2018
12.00 - + Maria Falarz /17 greg./
19.30 – Msza w ramach czuwania młodzieży – za Parafian
Niedziela - 16.09.2018
8.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dalsza opiekę Matki Bożej dla
Małgorzaty, Gertrudy i całej rodziny
12.00 – O uleczenie z choroby nowotworowej Pawła Linkiewicz
17.00 – 1) + Maria Falarz /18 greg./
17.00 – 2)+Anna Olszewska 15 r. śm.

