PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
16 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 23 VII - 30 VII 2017 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 24 lipca), św. Kingi
7,00 1. Za † Urszulę Łomozik
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od rodziny Pietrzyk
WTOREK (dnia 25 lipca), święto św. Jakuba Apostoła
17,00 1. Za †† rodziców Anny i Karola
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od rodziny Gandor
ŚRODA (dnia 26 lipca), św. Joachima i Anny
7,00 1. Za † Karola
2. (poza parafią) Za † Barbarę Sobczyk, od sąsiadów z klatki GB 3
CZWARTEK (dnia 27 lipca)
16,20 Różaniec do 7 Boleści NMP
17,00 1. Za prześladowanych chrześcijan na całym świecie o bezpieczeństwo i umocnienie wiary oraz w intencjach parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
2. (poza parafią) Za † Mariannę Karcz, od brata Andrzeja z rodziną
PIĄTEK (dnia 28 lipca)
17,00 1. Za † męża Franciszka oraz †† z rodziny
2. (poza parafią) Za † Mariana Grubę, od członków chóru Laudate Dominum
SOBOTA (dnia 29 lipca), św. Marty
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Józefy i Józefa Wysowskich z okazji Rubinowego (40 r.) Jubileuszu Małżeństwa
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 30 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny z okazji 70 urodzin
9,30 O Boże błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca oraz o życie wieczne
dla zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci oraz za wnuki Martynę i Igę
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
16 NIEDZIELA zwykła.
dnia 23 lipca 2017 r.
1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, „Niedziela” ).
2.
W poniedziałek zapraszamy dzieci (młodsze pod opieką dorosłego) i młodzież
na kolejną wycieczkę w naszej okolicy. Zbiórka przed Tesco o g. 8,30.
3.
W tym tygodniu przypadają obchody liturgiczne: w poniedziałek – wspomnienie św. Kingi, we wtorek – święto św. Jakuba Apostoła, w środę – wspomnienie rodziców Matki Bożej świętych Joachima i Anny, w sobotę – św. Marty. W czwartek
na nabożeństwo o g. 16,20 i Mszę św. zapraszamy członków parafialnej wspólnoty
Apostolstwa Dobrej Śmierci.
W sobotę i w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będziemy błogosławić pojazdy
mechaniczne i kierowców, którym patronuje św. Krzysztof. Kierowców zachęcamy
przy tej okazji do włączenia się w akcję pomocy misjonarzom w zakupie środków
transportu „1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy” - odbierając upominki będzie można
przy błogosławieństwie złożyć na ten cel ofiarę.
4.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę parafialną do sanktuariów
w Leżajsku, Kodniu i Sokółce w dniach 7-9 września. Szczegóły na plakatach, zapisy w zakrystii lub kancelarii. Spotkanie informacyjne dla uczestników pielgrzymki
zostało przesunięte na sobotę12 sierpnia o g. 18.
5.
Caritas diecezjalne zachęca do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji
„Tornister pełen uśmiechu” – chodzi o przygotowanie wyprawki szkolnej dla dzieci
z rodzin o niższym statusie materialny. Chętnych do wzięcia udziału w akcji prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.
6.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul.
Morcinka 22.W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 23.
7.
Bóg zapłać za ofiary (4008 zł) złożone w ub. niedzielę na potrzeby inwestycyjne parafii (remontu i przebudowa kaplicy na dom spotkań) oraz za dziś składane
ofiary na budowę Domu Księży Emerytów. Po Mszy św. do puszek będą dziś zbierane ofiary na kosztowne leczenie i rehabilitację chorego dziecka z Wilamowic. W
przyszłą niedzielę kolekta będzie na bieżące potrzeby parafii.
Od paru dni cieszymy się dźwiękiem pierwszych 3 dzwonów zainstalowanych
w wieży naszego kościoła. Jeszcze raz dziękuję wszystkim ofiarodawcom dzwonów,
a także osobom, które pomagały w transporcie i instalowaniu dzwonów. W wieży
pozostało miejsce na zainstalowanie czwartego - największego dzwonu.
8.

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

Instalacja dzwonów
W dniach 17-19
lipca firma „Szydlakdzwony” z Krotoszyna przy pomocy specjalistycznego sprzętu
firmy IMB ze
Skoczowa przeprowadziła proces montażu w wieży kościoła, a następnie udźwiękowienia i uruchomienia pierwszych 3 dzwonów naszej parafii. Dzwony: zostały osadzone w wieży w konstrukcji ocynkowanej na poduszkach wibroizolacyjnych.. Od ub. środy przypominają
nam o głosie kochającego nas Bożego Serca,
zapraszają i odmierzają czas naszej modlitwy.
Na „Anioł Pański” o g. 6 i 18 zaprasza mały dzwon
(„św. Michał”), w południe - duży dzwon „MB Różańcowa”, a Godzinę Miłosierdzia o 15 oznajmia „Jan
Paweł II i św. Faustyna”. Pół godziny przed Mszą św.
w tygodniu zabrzmią dwa mniejsze dzwony, a w niedzielę i święta - wszystkie trzy.
Głos dzwonów będzie też towarzyszył modlitwie za zmarłych i w ważnych okolicznościach życia naszej wspólnoty.
Do pełnego brzmienia zestawu dzwonów brakuje czwartego, największego dzwonu
(jego proponowane imię to
„Jezus Chrystus Odkupiciel
człowieka”), dla którego w
wieży
pozostało
miejsce.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom tego dzieła.

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 30(130)/2017, dnia 23 lipca 2017 r.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
MDR 12, 13. 16-19; PS 86; RZ 8, 26-27; ; MT 13, 24-43;
Czytanie z Księgi Mądrości
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad
wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga,
wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc
swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i
karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz
łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie
należy moc, gdy zechcesz.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie
można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna
zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z
wolą Bożą.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Instalacja dzwonów 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przypowieść o chwaście
wśród zboża, którą usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii w obrazowy sposób
ukazuje nam Bożą cierpliwość i miłosierdzie.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Bóg
czeka na nawrócenie
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
człowieka.
Wszyscy jeste„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który
śmy
grzeszni
i słabi, zasłuposiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali,
gujemy
bardziej
na karę
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i
niż miłosierdzie, ale Bóg
odszedł.
lituje się nad nami
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i
i przychodzi z pomocą
chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy
do naszych słabości.
nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się
wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny czło- Dlatego przychodzimy do
wiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy
świątyni, by otrzymać siłę
poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając
i pomoc do zwycięstwa
chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu dobra. Przychodzimy do
róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie Boga, by otrzymać przebanajpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszeniczenie i miłosierdzie.
cę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

