DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
XXVIII Niedziela Zwykła- 13.10.2019

1. W liturgii nadchodzącego tygodnia obchodzimy:





wtorek – św. Teresy od Jezusa
środa – Jadwigi Śląskiej
czwartek – św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika
piątek – św. Łukasza Ewangelisty

2. Serdecznie witamy dziś ks. prałata Jana Nowaka, który będzie posługiwał w naszym
Sanktuarium przez najbliższy rok.
3. W październiku zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową codziennie
po Mszy świętej o godzinie 18. Dzieci natomiast zapraszamy na nabożeństwa we wtorki
i czwartki na godzinę 17:00.
4. Zapraszamy na I Festiwal Pieśni Chóralnych w Skrzatuszu pt.: „Cantare Dal Cuore”.
Odbędzie się On w następną niedzielę 20.X. po Mszy Świętej o godzinie 12:00.
5. Zapraszamy na rekolekcje pt. „ Starość Bogu się udała! - Seniorzy źródłem mądrości”
w naszym domu w dniach 15-17.10.2019r. Zapisy i szczegóły u s. Goretti.
6. Rekolekcje dla „25+” pod tytułem „Bo nie własną siła człowiek zwycięża” odbędą
się naszym domu w dniach 18-20.10.2019 r. – zapraszamy. Zapisy i szczegóły u s. Goretti.
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. Wieczór w Domu Matki w piątek o godzinie 20:30. To czas modlitwy i rozważania
tajemnicy obecności Maryi w Kościele.
9. „Iskra nadziei” funkcjonuje jak co tydzień. Rodziny i doradcy życia rodzinnego mają
swój dyżur w poniedziałki i środy w godzinach od 17 do 19 w salce 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 – 14.10.2019
12.00 - W intencji ks. Radosława o opiekę Skrzatuskiej Pani
18.00 - + Arkadiusz Buś /1 gr./
Wtorek – 15.11.2019
12.00 – O uzdrowienie Dominika
18.00 – + Arkadiusz Buś /2 gr./
Środa – 16. 11.2019
12.00 – + Arkadiusz Buś /3 gr./
18.00 – O potrzebne łaski dla Anny i Krzysztofa oraz ich rodzin
Czwartek – 17.10.2019
12.00 – O zdrowie i pomyślne wyniki badań dla Zofii przez wstawiennictwo Matki Bożej
Skrzatuskiej
18.00 – + Arkadiusz Buś /4 gr./
Piątek – 18.10.2019
12.00 – +Edyta Kafka
18.00 – + Arkadiusz Buś /5 gr./
Sobota – 19.10.2019
12.00 – O Boże błogosławieństwo dla O. Daniela
12:00 – + Arkadiusz Buś /6 gr./
18:00 - + Wanda i Ludwik + Barbara i Ignacy oraz zm. z rodziny Więcek
Niedziela – 20.10.2019
08.00 – + Irena Grądalska
08.00 – + Arkadiusz Buś /7 gr./

12.00 –Dziękczynienie za Mateusza w 11 ur. z prośbą o błogosławieństwo Boże przez
Niepokalaną
17.00 – + Bronisław Morawski

