PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
19 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 13VIII - 20 VIII 2017 r.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 13 sierpnia),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Jakuba z okazji 11 rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji urodzin i imienin
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Miłosierdzia, 18,00 – Różaniec cz. III i IV,
19,30 - rozważanie; 20,00 Msza św. 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Heleny z
okazji urodzin; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji Justyny z okazji urodzin;
21,00 Procesja, Apel, akt zawierzenia
PONIEDZIAŁEK (dnia 14 sierpnia), uroczystość św. Maksymiliana, Patrona Diecezji

7,00 1. Za † Mariannę Karcz, od brata Konstantego z rodziną
2. (poza parafią) Za †† siostrę Danutę i jej męża Józefa
WTOREK (dnia 15 sierpnia), uroczystość Wniebowzięcia NMP
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli z okazji 50 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Stanisława i Anny z okazji rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba z okazji urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Adama z okazji 18 urodzin
ŚRODA (dnia 16 sierpnia), św. Stefana Węgierskiego
7,00 1. Za † Rudolfa Brachacza
2. (poza parafią) Za † Adama Knapika, od rodziny Witczak
CZWARTEK (dnia 17 sierpnia), św. Jacka, patrona Śląska
17,00 1. Za † Marię i Kazimierza Potempa w rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Mariannę Karcz, od brata Tadeusza z rodziną
PIĄTEK (dnia 18 sierpnia),
17,00 1. Za †† Władysława Musielaka i Józefa Grenia
2. (poza parafią) Za † Józefa Kostyrę, od pracowników GT Poland Pierściec
SOBOTA (dnia 19 sierpnia)
17,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji córki Beaty i Dariusza z okazji Srebrnego
Jubileuszu Małżeństwa;
2. (poza parafią) Za † Władysławę Urbanowicz, od Wandy z rodziną
XX NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 20 sierpnia),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Andrzeja o zdrowie, Boże błogosławieństwo i
wytrwanie w trzeźwości
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Łukasza z okazji urodzin oraz w intencji Sylwii i Łukasza z okazji rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Basi, Sławka i dzieci
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi i Włodzimierza z okazji r. ślubu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX Niedziela zwykła
dnia 13 sierpnia 2017 r.
1.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (m.in. GN, „Niedziela” z relacją o instalacji
dzwonów w naszym kościele).
2.
Dziś o g.17 rozpoczynamy kolejne czuwanie fatimskie w naszym kościele. Zapraszamy do
licznego udziału w tej modlitwie, która od początku historii parafii jest związana z tą wspólnotą,
a w tym roku jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie pragniemy szczególnie gorąco i uroczyście wychwalać Boga w darze Matki Zbawiciela, u której wypraszamy wstawiennictwa w intencjach wynagradzających i w błaganiach o pokój, o wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i
w całym świecie. Program czuwania: rozpoczęcie Godziną Miłosierdzia o g. 17, potem dwie części różańca i o g. 20 (a nie o g. 19 jak w zwykłe wakacyjne niedziele) Msza św. z procesją wokół
kościoła. Kolekta podczas tej Mszy św. będzie przeznaczona na sprowadzenie relikwii św. Pastuszków z Fatimy – Hiacynty i Franciszka do naszej parafii. Czuwanie zakończymy Apelem
Jasnogórskim i odnowieniem aktu zawierzenia parafii Matce Bożej. Zapalmy kolejną świecę w
duchowym świeczniku dla Najświętszej Maryi Panny.
3.
W poniedziałek obchodzić będziemy uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona naszej diecezji; zapraszamy do modlitwy za naszych biskupów, kapłanów, diakonów, za ich
duszpasterską posługę. W naszym kościele Msza św. o g. 7. Ks. Biskup zapraszam na obchody
diecezjalne w Oświęcimie. Początek o g. 8,30 w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu, a o
g.10,30 na terenie byłego obozu - Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa.
4.
We wtorek – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do
udziału we Mszy św. w to jedno z największych świąt ku czci Matki Bożej (jest to święto nakazane), tak mocno zrośnięte z tradycją ludową i z historią naszej Ojczyzny. W naszym kościele Msze
św. w porządku niedzielnym. Po każdej Mszy św. – błogosławienie ziół i kwiatów.
5.
Z piątku na sobotę odbędzie się nocne czuwanie naszej diecezji na Jasnej Górze. Na wyjazd na tę modlitwę można zapisać się w parafii św. Piotra i Pawła, szczegóły na plakacie.
6.
Osoby, które zadeklarowały się do udziału w akcji „Tornister pełen uśmiechów” prosimy
o zgłaszanie się po plecaki po Mszach świętych w zakrystii. Osoby te mogą też zabrać kupony
rabatowe do zakupów szkolnych przyborów w sklepie na Rynku.
7.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
26. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 28, 1-40.
8.
Bóg zapłać za ofiary na bieżące potrzeby parafii. W uroczystość Wniebowzięcia NMP –
kolekta na budowę Domu księży Emerytów w Andrychowie, w przyszłą niedzielę kolektę na
inwestycyjne potrzeby parafii (szczególnie dalszy etap przebudowy starej kaplicy na Dom Spotkań) zbiorą członkowie rad parafialnych.
_____________________________
Idziemy znowu w życie, w jego trudy i niepokoje. Idzie z nami Chrystus, który prowadzi nas przez
tak często wezbrane wody zła. Nie zatoniemy gdy uwierzymy Mu i mocno zaufamy. Wpatrujmy się
w Niego, trzymajmy mocno Jego dłoń, z której spływa błogosławieństwo i pokój.

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

Apel Zespołu Caritas Polska
Drogi Darczyńco!
W imieniu Caritas Polska oraz rodzin, które otrzymały wsparcie w projekcie Rodzina Rodzinie serdecznie dziękujemy za
półroczne zaangażowanie i pomoc kierowaną do wybranej rodziny z Syrii.
Rodziny, które otrzymują pomoc, wiedzą, że to konkretne osoby, rodziny, wspólnoty z Polski, przekazują pieniądze na pomoc
i poprawę ich codziennego życia. Dzięki osobom, które pracują
z nami w Aleppo wiemy ile ta pomoc dla nich znaczy i przekazujemy ich ciepłe, z głębi serca podziękowanie oraz zapewnienie
o modlitwie.
Pomimo faktu, że podobno wojny już nie ma w Aleppo, sytuacja mieszkańców miasta jest nadal bardzo ciężka. Do tragedii
wojny dochodzą dramaty przeżywane w ocalałych rodzinach!
Utrata mieszkań, domów oraz dorobku całego życia to strata
nie do nadrobienia. Przy bardzo wysokich cenach za wodę,
prąd oraz kilkanaście razy droższą żywność rodziny znajdują
się na skraju nędzy i ubóstwa. Koszty życia są nieporównanie
wyższe, a możliwości zarobkowania w zburzonym mieście praktycznie nie ma. By żyć rodzina potrzebuje średnio około 150200 $. Jeśli członkowie rodziny znajdą pracę zarabiają tylko 20
-40$. Do tego dochodzą poważne choroby i niepełnosprawność
dotykające wielu mieszkańców będące wynikiem długotrwałego
ostrzału, nalotów, regularnych bombardowań oraz braku opieki
medycznej. Nad wieloma rodzinami od niedawna zawisła groźba utraty jedynego źródła dochodu w związku z decyzją powoływania do wojska mężczyzn do 47 roku życia będących nierzadko jedynymi żywicielami rodziny. W Syrii nie ma systemu opieki
emerytalnej i ciężar opieki nad osobami starszymi spoczywa na
dzieciach. Z uwagi na ogromne spustoszenia, których dokonała
wojna śmierci najbliższych, ludźmi starszymi nie ma kto się
zajmować. Żyją oni w skrajnej nędzy. Rodziców małych dzieci
nie stać na posłanie ich do szkoły, opłacenia czesnego, nie
wspominając o zakupie książek, wyprawki szkolnej czy ubrań.
Koszty posłania dzieci do szkoły są przeogromne, rodzice kosztem swojego niejedzenia starają się wygospodarować pieniądze
na uczynienie życia swoich dzieci normalnym.
Dlatego też w imieniu rodzin syryjskich z Aleppo prosimy Cię
o dalszą pomoc i wsparcie dzięki, któremu odbudują one nie
tylko miasto, ale i własne życie. Wierzymy, że zechcą Państwo
pozostać z nami i pomóc mieszkańcom odbudować Aleppo!
Pomagaj dalej! Bez twojej pomocy przeżycie w zrujnowanym
mieście nie jest możliwa!
Zespół Caritas Polska
Nasza parafia odpowie na powyższy apel przez objęcie adopcją kolejnej rodziny w Aleppo. Ofiary zebrane podczas akcji w
Wielkim Poście wystarczą na wspieranie jej w podobny sposób
jak pierwszą rodzinę przez pół roku. Wszystkim ofiarodawcom
składamy serdeczne „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 31(131)/2017, dnia 13 sierpnia 2017 r.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
1 KRL 19,9A.11–13A PS 85 RZ 9,1–5 MT 14,22–33
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej
groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć
na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna
wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem;
ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi:
Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał
ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego
powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz
płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza
mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem
sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia
braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami...
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów,
żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim
odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę,
aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży
nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie,
zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc,
że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił
do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr
wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz
na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął:
«Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę
i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej
wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie
jesteś Synem Bożym».

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

„Rodzina rodzinie”

4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przyszliśmy na niedzielną Eucharystię, aby
spotkać się z Bogiem
przez sakramentalne
uobecnienie ofiary
Jezusa Chrystusa.
Wśród burz i niepokojów współczesnego życia potrzeba nam chwili
ciszy, modlitwy i refleksji. Niech więc ta Eucharystia będzie dla nas
oddechem wiary i pomocą do bezpośredniego kontaktu z Bogiem.
Żyjemy w świecie zabieganym i hałaśliwym.
Bóg jednak przemawia
w ciszy serca.

