DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
VI Niedziela Wielkanocna – 26.05.2019

1. W Liturgii zbliżającego się tygodnia obchodzić będziemy:



środa – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
sobota – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

2. Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa w naszym Sanktuarium odprawiamy codzienne po Mszy
Świętej wieczornej. Zapraszamy.
3. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie o 19:00
we wtorek do sali młodzieżowej.
4. Spotkanie dla Mężczyzn odbędzie się w najbliższy piątek: rozpoczęcie: o godzinie 18:00 Mszą
Świętą, po niej katecheza z dyskusją w Herbaciarni i modlitwa w Sanktuarium. Temat najbliższego
spotkania: Dar Męstwa
5. Na spotkanie ze Słowem zaprasza nasza wspólnota młodzieżowa w piątek o godzinie 19:00 w Sali
młodzieży.
6. Święcenia Kapłańskie diakonów naszej diecezji odbędą się w sobotę w konkatedrze kołobrzeskiej
o godzinie 11:00. Otoczmy przyszłych kapłanów naszą modlitwą.
7. Diecezjalna Pielgrzymka Motocyklistów odbędzie się w najbliższą sobotę. O godzinie 12.00
pielgrzymi uczestniczyć będą w parafialnej Mszy Świętej.
8. W najbliższym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na Nowennę Skrzatuską,
która co miesiąc połączona jest z nabożeństwem pierwszych sobót. Naszą modlitwę rozpoczniemy
o 17:45 rozważaniem jednej z tajemnic różańcowych, natomiast po Mszy Świętej odmówimy
różaniec i nowennę.
9. 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.
10. „Iskra Nadziei” to punkt wsparcia dla małżeństw i rodzin działający przy naszym sanktuarium.
Dyżury odbywają się w poniedziałki i środy od 17.00 do 19.00 w sali nad kaplicą adoracji.
11. Zachęcamy do korzystania z naszej herbaciarni, która otwarta jest codziennie. Zapraszamy
na kawę, herbatę i ciasto domowego wypieku.
12. 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 – 27.05.2019
12.00 - W intencji dusz czyśćcowych
12.00 – Dziękczynienie za życie i otrzymane łaski oraz prośba o Boże błogosławieństwo dla Janka
z okazji 8 ur., Stasia i dla rodziców.
18.00 – Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o dalszą opiekę dla Grażyny, Danuty i Gabrieli,
za tych, którzy w trudnych chwilach otaczali modlitwą a zwłaszcza za wnuki, prawnuki i ich rodziców
Wtorek – 28.05.2019
12.00 – Dziękczynienie w 30 lecie kapłaństwa
18.00 – O łaskę uzdrowienia dla ks. Piotra MSF za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Jana Borthiera
18.00 – W intencji dusz czyśćcowych
Środa – 29.05.2019
12.00 – O zdrowie i pomyślne wyniki badań dla Romana
18.00 – O rozwiązanie spraw sądowych zgodnie z wolą Boga przez wstawiennictwo Matki
Najświętszej
Czwartek – 30.05.2019
12.00 – Dziękczynienie w 10 rocznicę ślubu Dominiki i Krzysztofa i prośba o łaski płynące
z sakramentu małżeństwa dla nich i całej rodziny
12.00 – O Boże błogosławieństwo dla Zuzanny z okazji1 rocznicy urodzin i o łaskę mocnej wiary
dla rodziców
18.00 - +Aleksandra w 15 rocznicę tragicznej śmierci
Piątek – 31.05.2019
12.00 – O nawrócenie rodziny i pojednanie
18.00 – W Bogu wiadomej intencji
18.00 – O błogosławieństwo Boże dla Stanisławy, Zofii, Małgorzaty, Stanisława i całej rodziny oraz
o opiekę Matki Bożej
Sobota – 01.06.2019
12.00 – + Ryszard Ozga (19 r. śm.)++ z rodzin: Ozga, Słowik + Antoni Kordek
18.00 – W intencji Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
Niedziela - 02.06.2019

08.00 – W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
12.00 – + Stefania Witold, Andrzej Szałapscy
17.00 – W intencji wychowanków i kadry Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu

