DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
XVI Niedziela Zwykła – 22.07.2018r.

W liturgii tego tygodnia wspominamy:





- poniedziałek – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy,
- wtorek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy,
- środa – święto św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa,
- czwartek – wspomnienie świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP,

1. Dzisiaj już XVI Niedziela Zwykła w roku liturgicznym. Pamiętajmy o właściwym
wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od
przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem
Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna
Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak
łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyń. Wierzyć w Chrystusa –to znaczy
być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.
2. W najbliższą środę w kalendarzu obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa, patrona
kierowców
i podróżujących. Jest to jednocześnie dzień imienin naszych dwóch Księży Biskupów:
Krzysztofa Zadarko i Krzysztofa Włodarczyka, otoczmy ich w tym dniu naszą
szczególną modlitwą prosząc o Boże Błogosławieństwo w posłudze biskupiej i opiekę
naszej Skrzatuskiej Pani dla nich.
Z racji przypadającego wspomnienia św. Krzysztofa, błogosławieństwo kierowców i
pojazdów w przyszłą niedzielę, 29 lipca, po każdej Mszy Świętej.
3. Zapraszamy wszystkich parafian, chętnych do pomocy przy organizacji naszego
odpustu parafialnego, który przeżywamy 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia
NMP. Spotkanie to odbędzie się w środę po wieczornej Mszy Świętej w naszej
herbaciarni.
4. W czwartek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna
się po Mszy Św. o godz. 18.00 i trwa do godz. 19.30. Niech to będzie mój osobisty
moment spotkania i zawierzenia się Jezusowi.
5. Wieczór w domu Matki - to spotkanie modlitewne, mające formę uwielbienia i
modlitwy, będące zawierzeniem się Maryi. Zapraszamy na nie wszystkich w każdy
piątek roku o godz. 20.30.
6. W przyszłą sobotę, 28 lipca gościć będziemy w naszej parafii ks. Antoniego
Zielińskiego. Spotkanie z nim rozpocznie się modlitwą różańcową o godz. 17.30,
następnie Msza Św. o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo o uzdrowienie.
7. Kancelaria Parafialna czynna we wtorki, środy i piątki po Mszy Św. wieczornej. W
sprawach pilnych jesteśmy do dyspozycji po każdej Mszy Św. Sprawy kancelaryjne
prosimy zasadniczo kierować do ks. Wojciecha.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W tym tygodniu, w sposób szczególny,
polecamy lekturę „Gościa Niedzielnego”.

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia, naszym Parafianom
i Pielgrzymom, życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Bolesnej,
Pani Skrzatuskiej.



Intencje mszalne:
Poniedziałek – 23.07.2018
18.00 – 1) + Bolesław Mrukwa /23 greg./
18.00 – 2) + Edmund Zart oraz + Edmund Odor
Wtorek – 24.07.2018
18.00 – 1) + Bolesław Mrukwa /24 greg./
18.00 – 2) Dziękczynna za odzyskane zdrowie dla Anny z prośbą o Boże
Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny
Środa – 25.07.2018
18.00 – 1) + Bolesław Mrukwa /25 greg./
18.00 – 2) + Bronisław, Teresa, Regina, Franciszek, Eryk i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 26.07.2018
18.00 – 1) + Bolesław Mrukwa /26 greg./
18.00 – 2) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Anny z okazji imienin
Piątek – 27.07.2018
18.00 – 1) + Bolesław Mrukwa /27 greg./
18.00 – 2) ++ Władysława, Szczepan Fiałkiewicz oraz ++ Agnieszka, Kacper Burek
Sobota – 28.07.2018
18.00 – 1) + Bolesław Mrukwa /28 greg./
18.00 – 2) O cud uzdrowienia i łaskę zdrowia dla Artura Oleksiuka
XVII Niedziela Zwykła – 29.07.2018
8.00 – ++ Janina, Witold Cieplińscy oraz ++ Helena, Franciszek, Józefa Niemojewscy
12.00 – ++ Aleksander. Wanda Muzolf
17.00 – + Bolesław Mrukwa / 29 greg./

