PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
15 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 16 VII - 23 VII 2017 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 17 lipca)
7,00 1. Za † Rudolfa Brachacza
2. (poza parafią) Za † Zofię Polok, od koleżanek Hani Rudowicz i Zofii Jarząbskiej
WTOREK (dnia 18 lipca)
17,00 1. Za †† żonę Annę Stekla i rodziców z obu stron
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od szwagra Piotra z rodziną
ŚRODA (dnia 19 lipca)
7,00 1. Za † Franciszka Macurę w 9 r. śmierci, rodziców z obu stron, syna Krzysztofa
2. (poza parafią) Za † Władysława Kubicę, od kolegów syna Mirosława ze zmiany
na stacji Zabrzeg Czarnolesie
CZWARTEK (dnia 20 lipca), bł. Czesława
17,00 1. Za †† rodziców Emilię i Jana, siostry Helenę i braci: Gustawa, Alojzego i
Józefa
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od rodziny Ficoń
PIĄTEK (dnia 21 lipca)
17,00 1. Za † Henryka Maly, syna Mariana
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od Edwarda Kopca z rodziną
SOBOTA (dnia 22 lipca), św. Marii Magdaleny
11,30 Ślub rzymski: Marcin Moskwik – Daria Iwankowska
13,30 Ślub rzymski: Arkadiusz Przybyła – Angelika Walczak
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Przemka z okazji urodzin
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 23 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy i Romana z okazji 40 rocznicy ślubu
oraz za syna Jakuba z okazji 20 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
rodziny Gruba
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Justyny i Marcina z okazji rocznicy ślubu
oraz ich córki Pauliny z okazji urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Oskara z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15 NIEDZIELA zwykła.
dnia 16 lipca 2017 r.

1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, „Miłujcie się”,
„Niedziela” z relacją z naszego Tygodnia z Panem Bogiem).
2. W poniedziałek zapraszamy dzieci (młodsze pod opieką dorosłego) i
młodzież na górską wycieczkę w naszej okolicy. Zapisy w zakrystii.
Zbiórka przed Tesco o g. 8,30.
3. Spotkania formacyjne w tym tygodniu: w poniedziałek o g. 19 wspólnota Zacheusz zaprasza na wspólne rozważanie Słowa Bożego „lectio
divina”, we wtorek o g. 19 wspólnota św. Bogurodzicy zaprasza na
spotkanie formacyjne (cykl „Dekalog”).
4. W tym tygodniu przypadają obchody liturgiczne w czwartek – bł. Czesława, w sobotę – św. Marii Magdaleny.
5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 21.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 22.
6. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na potrzeby inwestycyjne parafii
(remontu i przebudowa kaplicy na dom spotkań). Za tydzień kolekta na budowę Domu Księży Emerytów.
Po Mszy św. do puszek będą zbierane ofiary na cele charytatywne.
7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę parafialną do sanktuariów w Leżajsku, Kodniu i Sokółce w dniach 7-9 września. Szczegóły na plakatach,
zapisy w zakrystii lub kancelarii. Parafia św. Piotra i Pawła organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 30.09-7.10. Szczegóły na plakacie, zapisy w
parafii św. Piotra i Pawła.
______________________________

Słowo Boże ma moc, by nas przemieniać. Wychodzimy z tej Mszy świętej posileni
słowem, ale dopiero nasze życie ma ukazać, jaką jesteśmy glebą. Niech w słuchaniu
i realizowaniu na co dzień Bożego słowa wspiera nas szczególne błogosławieństwo
naszego Stworzyciela.

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

Wakacyjne wyjazdy
Wakacje rozpoczęły się już
na dobre. Razem z dziećmi
i
młodzieżą
naszej parafii
w pełni korzystamy z tego
czasu. Zaraz
po zakończeniu Tygodnia z Panem Bogiem wyruszyliśmy na
kolejne wakacyjne wyprawy. Najpierw (1-4.07)
wraz z grupą ministrantów młodszych i dzieci z oratorium odpoczywaliśmy w uroczej dolinie Danielki
w Ujsołach. Pomimo zmiennej pogody wykorzystaliśmy wspólnie spędzany czas na zabawę i gry sportowe oraz spacery po pięknej okolicy. Następnie (58.07) z grupą młodzieżową wyjechaliśmy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Korbielowie.
Towarzyszył nam zapas gier zarówno planszowych
jak i tych sportowych. Nie zabrakło też górskiej wyprawy na Pilsko.
Oba
wyjazdy,
każdy na swój
sposób, pomogły
nam odnajdować
i uwielbiać Boga
w dziele Jego
stworzenia. Życzymy wszystkim dobrego wakacyjnego czasu i wrażeń nie mniejszych niż nasze.
ks. Przemek

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 29(129)/2017, dnia 16 lipca 2017 r.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:

Za 9, 9-10; Ps 145; Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30;
W TYM NUMERZE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z
nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie
użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla
Intencje mszalne
2
siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust
Ogłoszenia
3
moich: nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.
Wakacyjne obozy
4
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można
stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo
stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów
WPROWADZENIE
Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z
DO LITURGII:
własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w
Słowo Boże jest skunadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zeteczne — to znaczy, że
psucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
co zwiastuje to spraWiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha
wia,
tylko od człowieka
w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy
zależy czy ma dobrą
już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą
swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupiewolę, czy jest jak uronia naszego ciała.
dzajna ziemia, która

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

może przynieść plon.

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet
Jesteśmy słabymi ludźzebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i
mi, ale nieustannie tousiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowarzyszy
nam nadzieja
wieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy
i
radosna
Boża obietnisiał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydzioca, że wraz z całym
bały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz
stworzeniem będziemy
gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały koprzemienieni, jeżeli
rzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i otworzymy się na Boże
zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wy- słowo, którym tak obfidały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne
cie karmi nas Kościół
trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

każdej niedzieli.

