DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
Niedziela Najświętszej Trójcy – 16.06.2019

1. W Liturgii zbliżającego się tygodnia obchodzić będziemy:




poniedziałek – św. Brata Alberta Chmielowskiego
czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
piątek – św. Alojzego Gonzagi

2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe – codziennie po Mszy wieczornej
3. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie „Młodych Dorosłych” - rozpoczęcie jak zawsze Mszą
o godzinie 18:00
4. We wtorek w naszym sanktuarium będzie miała miejsce pielgrzymka ludzi niepełnosprawnych.
Parafialna Msza Święta o godzinie 12:00 odbędzie się pod namiotem na placu.
5. Dzieci i nauczycieli zapraszamy w środę na godzinę 8:15 na Mszę dziękczynną na zakończenie roku
szkolnego.
6. W dniu Bożego Ciała Msze Święte w naszym sanktuarium według porządku niedzielnego. Po Mszy
o godzinie 12:00 przejdziemy procesją z Najświętszym Sakramentem tradycyjną drogą. Prosimy
o udekorowanie ołtarzy wg. następującego porządku:





ołtarz I – mieszkańcy Skrzatusza – na wysokości placu zabaw
ołtarz II – rodzice dzieci pierwszokomunijnych oraz rodzice młodzieży bierzmowanej –
przy figurze przy przystanku
ołtarz III – mieszkańcy Plut
ołtarz IV - mieszkańców Cochu

Próba sypania kwiatów odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 17:00.
7. W terminie od 30 czerwca do 7 lipca br. odbędzie się jubileuszowa 10. Pielgrzymka Rowerowa
na Jasną Górę Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach w drodze
w tak nietypowy sposób, jak pielgrzymka rowerowa. Wszelkie informacje o tym co zabrać
i jak się przygotować, znajdują się na stronie internetowej www.rowerowa.info.
8. Od południa w środę do czwartkowego poranka w naszym sanktuarium będzie stała ikona Matki
Bożej Cierpliwie Słuchającej, która niesiona przez pielgrzymów wraz z relikwiami bł. Marii Luizy
Markert, przemierza całą Polskę w Nieustannej Pielgrzymce Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
9. Na spotkanie ze Słowem zaprasza nasza wspólnota młodzieżowa w piątek o godzinie 19:00 w Sali
młodzieży.

10. Zapraszamy na 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.
11. „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.
12. Zachęcamy do korzystania z naszej herbaciarni, która otwarta jest codziennie. Zapraszamy
na kawę, herbatę i ciasto domowego wypieku.
13. Kancelaria Parafialna czynna we wtorki, środy i piątki po Mszy Św. wieczornej. W sprawach
pilnych jesteśmy do dyspozycji po każdej Mszy Św.

Intencje mszalne:
Poniedziałek – 17.06.2019
12.00 – + Teresa, Wiktoria, Karol Łaptosz; Władysława Józef Rżanek
18.00 – O szczęśliwą operację i o zdrowie dla Sylwi
Wtorek – 18.06.2019
12.00 – + Aniela (12 r. śm.)
18.00 – O błogosławieństwo Boże i wolność od alkoholu dla Roberta
Środa – 19.06.2019
12.00 – W intencji dusz czyśćcowych
12.00 – O błogosławieństwo Boże dla s. Adeli z okzji 70 ur.
18.00 – O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Michała z okazji 35 urodzin a szczególnie
o łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia z nałogów
Czwartek – 20.06.2019
08.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę dla Janka i jego rodziny oraz dla Małgorzaty
12.00 – O potrzebne łaski dla Pawła z podziękowaniem za już otrzymane w dniu jego urodzin,
o zdrowie dla Piotra i rodziny oraz + Stanisław Niemczyk
17.00 – Prośba z całego serca i całej duszy o pomoc w rodzinie Waldemara i Marii
Piątek – 21.06.2019
12.00 – O uwolnienie od alkoholu Kacpra i o nawrócenie całej rodziny
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Sabiny

Sobota – 22.06.2019
12.00 – + Jan Bolesta (5 r. śm.) – od syna Dawida z rodziną
18.00 – + Lucyna Zięba (13 r. śm.)
Niedziela - 23.06.2019
08.00 – +Janina i Witold Cieplińscy, Helena, Franciszek, Józefa
12.00 – O Boże błogosławieństwo dla Janusza z okazji 50 urodzin
17.00 – + Helena Borkowska

