OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14 NIEDZIELA zwykła.
dnia 9 lipca 2017 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
14 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 9 VII - 16 VII 2017 r.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 9 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Włodzimierza i całej rodziny o światło Ducha
Św. i Boże błogosławieństwo
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Lucyny i Sławomira z okazji rocznicy ślubu o
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Estery z okazji 18 urodzin oraz w intencji
Joanny i Rafała z okazji 1 rocznicy ślubu o światło Ducha Św. i błogosławieństwo
Boże
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Kornelii z okazji 20 urodzin z prośbą o
dary Ducha Św.
PONIEDZIAŁEK (dnia 10 lipca)
7,00 1. Za † Mariana Grubę, od Kazimierza Nowaka z rodziną
2. (poza parafią) Za † Zofię Polok, od sąsiadów z klatki
WTOREK (dnia 11 lipca), święto św. Benedykta opata, patrona Europy
17,00 1. Za †† siostrę Annę w 1 rocznicę śmierci i szwagra Tomasza w 2 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od szwagierki Małgorzaty z rodziną
ŚRODA (dnia 12 lipca), św. Brunona z Kwerfurtu
7,00 1. Za † Wiesławę i Kamilę
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od szwagierki Anny z rodziną
CZWARTEK (dnia 13 lipca), św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
17,00 Czuwanie fatimskie; wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzina Święta; 18
– Różaniec 2 części, 19,30 – rozważanie fatimskiej;20,00
Msza św. 1.Za †† siostrę
Michalinę i Leona Korcza 2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od szwa-gierki Joanny z
rodziną; 3. Za †† Bronisławę i Alojzego Kościerzyńskich; Procesja wokół kościoła i Apel
Jasnogórski z zawierzeniem parafii i miasta Matce Bożej
PIĄTEK (dnia 14 lipca)
17,00 1. Za † Zygmunta Wulczyńskiego
2. (poza parafią) Za † Zofię Polok, od brata Jana Koconia z rodziną
SOBOTA (dnia 15 lipca), św. Bonawentury
17,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Dariusza z okazji 50 urodzin
2. Za †† Mariannę i Danutę Karcz, od brata Janusza z rodziną

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 16 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Władysława z okazji 70 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty i Zbigniewa z okazji Srebrnego Jubileuszu Małżeństwa
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Małgorzaty i jej rodziny
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy i Ryszarda z okazji kolejnej r. ślubu

1.
2.

3.

Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, „Miłujcie się”, „Niedziela”).
W poniedziałek zapraszamy dzieci (młodsze pod opieką dorosłego) i młodzież
na górską wy-cieczkę w naszej okolicy. Zapisy w zakrystii. Zbiórka przed Tesco
o g. 8,30.
Spotkania formacyjne w tym tygodniu: w poniedziałek o g. 19 wspólnota Zacheusz zaprasza na wspólną adorację, we wtorek o g. 19 wspólnota św. Bogurodzicy zaprasza na spotkanie formacyjne (cykl „Dekalog”).

4.

W czwartek zapraszamy do licznego udziału w kolejnym czuwaniu fatimskim, który w tym roku przeżywamy pod hasłem: „Zapalmy duchowy świecznik Matce Bożej na 100-lecie objawień fatimskich”.
Program czuwania fatimskiego: g. 17 – wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Godzina Miłosierdzia; 18,00 – różaniec, (prowadzi ADŚ); 18,45 - różaniec
(prowadzą róże różańcowe), 19,30 - rozważanie fatimskie (prowadzi wspólnota św.
Bogurodzicy);
20,00 – Msza św. z procesją wokół kościoła, 21,00 – Apel Jasnogórski.
5.
W przyszłą niedzielę o g. 11,30 będzie liturgia chrzcielna, a po Mszy św. błogosławienie rodzin. Nauka przed chrztem w sobotę o g. 18 w kościele.
6.
W tym tygodniu przypadają obchody liturgiczne: we wtorek święto św. Benedykta patrona Europy, w środę wspomnienie św. Brunona, w czwartek – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, w sobotę św. Bonawentury.
7.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty
mieszkańcom
ul. Morcinka 19.W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka
21.
8.
Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na
inwestycyjne potrzeby parafii (kolejny etap remontu kaplicy: nowe drzwi wejściowe, instalacja elektryczna i grzewcza)
______________________________
Wpatrujmy się często we wzór Chrystusa, by na co dzień umieć pomnażać pokój w
społeczeństwie, w rodzinach i naszych środowiskach. Niech na tę trudną drogę pójścia za Chrystusem pokornym i cichym błogosławi nas Bóg, który pokornym objawił
tajemnicą prawdziwej wielkości człowieka.

W OKRESIE WAKACYJNYM

Kancelaria
parafialna czynna

tylko bezpośrednio po każdej
Mszy św. w tygodniu
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 19,00;
w tygodniu: pon. i śr. 7,00,
pozostałe dni 17,00
SPOWIEDŹ ŚW.
Codziennie pół godziny
przed Mszą św.
MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE I wtorki o g. 19.
MSZA SZKOLNA
dla dzieci – I czwartek , g. 17
dla młodzieży – I piątek, 18,30
LITURGIA CHRZCIELNA
I BŁOGOSŁAWIENIE
ROCZNYCH DZIECI

III niedziela miesiąca, g. 11,30

ADORACJA
NAJŚW. SAKRAMENTU
Od poniedziałku do soboty
od g. 15 do 17,
w I piątki, g. 8 do 17
Koronka do Mił. Bożego
od pon. do soboty o g. 15
INDYWIDUALNE
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:
dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej

Pomoc dla Syrii - akcja „Rodzina rodzinie”
Caritas Polska opublikowała rozmowę z o. Ibrahimem Alsabagh, franciszkaninem, proboszczem parafii
św. Franciszka w syryjskim Aleppo. Dziękując za wsparcie płynące z Polski prosi on o kontynuację pomocy, do
mówienia o tym, że w Aleppo wciąż są ludzie czekający
na pomoc, że nie możemy o tym zapomnieć. W rozmowie mówił m.in..:
W tej chwili mamy całkowicie zniszczone, sparaliżowane miasto, w którym nie ma gospodarki. Nie ma
pracy. Miasto zranione, bo jego społeczność została
zdziesiątkowana i wytrącona z równowagi. Co to oznacza? Mamy wielu ludzi starszych, opuszczonych, chorych, samotnych, którzy wymagają opieki. Pozostało
niewielu młodych mężczyzn, za to mamy wiele młodych
dziewcząt, wiele młodych matek z dziećmi. To jest nasze
społeczeństwo - zranione i wytrącone z równowagi. Mamy wiele obaw, ale największą jest to, że przestanie się
mówić o Aleppo. To dla Aleppo oznaczałoby koniec.
Kiedy wiemy, że są rodziny, również z młodzieżą
i dziećmi, które zaczynają wracać do Aleppo – to rzeczywiście znak, który daje nam wiele radości. Do mojej
wspólnoty, małej wspólnoty łacińskiej, wróciło 18 rodzin. ... kiedy stało się spokojniej i mamy trochę pokoju,
chcą wracać i żyć z godnością we własnych domach.
Jednak prawdziwym powodem tych powrotów jest to, że
wszystkie te rodziny słyszały, że Kościół bardzo pomaga
powracającym rodzinom. … Od 2016 roku odbudowaliśmy
prawie
500
domów…
cały wywiad na www.caritas.pl
Obecnie indywidualna pomocą dzięki akcji Caritas
Polska objętych jest prawie 6100 rodzin w Aleppo. Do
akcji włączyło się ponad 2000 parafii i organizacji i prawie 14000 darczyńców indywidualnych. Nasza parafia
objęła pomocą jedną rodzinę w Aleppo, której od marca
co miesiąc przekazuje wsparcie finansowe. Wszystkim
ofiarodawcom jeszcze raz składamy „Bóg zapłać”.

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.pl
mail: parafiagornybor@gmail.com
konto bankowe.: Bank Spółdzielczy w Skoczowie,
nr 95 8126 0007 0003 5129 2000 0010

Biuletyn Niedzielny
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
Nr 28(128)/2017, dnia 9 lipca 2017 r.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:

Za 9, 9-10; Ps 145; Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30;
Czytanie z Księgi proroka Zachariasza
To mówi Pan:
„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.
On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk
wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego
władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi”.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha,
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli
mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych,
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt też
nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko
Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Rodzina rodzinie

4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
W każdym człowieku jest
pragnienie życia w świcie pozbawionym bólu,
lęku, zła. Podejmujemy
walkę o sprawiedliwość,
szacunek, pojednanie.
Jezus wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
ludzkim nie rozwiązuje
problemów natury społecznej czy politycznej,
ale pragnie przemieniać
ludzkie serca. Podczas
liturgii wielbimy Boga,
który mocą mieszkającego w nas Ducha przywraca do życia wszystko
co uległo zniszczeniu na
skutek grzechu.

