PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
20 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 20VIII - 27 VIII 2017 r.
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 całej rodziny
PONIEDZIAŁEK (dnia 21 sierpnia), św. Piusa X
7,00 1. Za † Mariannę Karcz, od kolegów i koleżanek ze „Skotanu” w Skoczowie
2. (poza parafią) Za †† Adama Knapika, od rodziny Jaz z Łęczycy
WTOREK (dnia 22 sierpnia), NMP Królowej
17,00 1. Za †† dziadków Matalik, Osiński, Błahut, Grudzień oraz za dzieci nie narodzone;
2. (poza parafią) Za † Adama Knapika, od córki Roksany i rodziny z Belgii
ŚRODA (dnia 23 sierpnia)
7,00 1. Za † Mariannę Karcz, od sąsiadów z klatki
2. (poza parafią) Za † Władysławę Urbanowicz, od rodziny Kołodziej i Matalik
CZWARTEK (dnia 24 sierpnia), święto św. Bartłomieja Apostoła
17,00 1. Za † Otylię Popiel w 89 r. urodzin, zmarłych rodziców i siostry oraz Romana
i Stanisława
2. (poza parafią) Za † Józefa Krzyżanka, od sąsiadów z klatki
PIĄTEK (dnia 25 sierpnia)
17,00 1. Za †† Mieczysława i Jana
2. (poza parafią) Za †† rodziców Mariannę i Stanisława Zulewskich
SOBOTA (dnia 26 sierpnia), uroczystość NMP Częstochowskiej
17,00 1. Za † Mariannę Karcz, od sąsiadów z klatki
2. (poza parafią) Za † Józefa Krzyżanka, od Amalii i Barbary Przemyk
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 27 sierpnia)
7,30 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji członków róż różańcowych naszej parafii oraz
o życie wieczne dla zmarłych członków Żywego Różańca
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Gabrysi z okazji 14 urodzin
19,00 Za † Jana Izdebskiego, od najbliższych sąsiadów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX Niedziela zwykła
dnia 20 sierpnia 2017 r.

1.

Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.

2.
We wtorek o g. 19 zapraszamy ze wspólnotą św. Bogurodzicy na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie formacyjno-modlitewne.
3.
Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Pius X, we
wtorek – NMP Królowej, w czwartek – święto św. Bartłomieja Apostoła, w sobotę –
uroczystość NMP Często-chowskiej.
4.
W sobotę w Jaworzynce na tzw. Trójstyku odbędzie się coroczne spotkanie modlitewne, na które zaprasza wszystkich diecezjan ks. Biskup. Początek o g. 10,30 w kościele pw. MB Fatimskiej w Jaworzynce Trzycatku.
5.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul.
Morcinka 28, 1-40, a także panom kościelnym za prace porządkowe na wieży kościoła.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 28, 41-80.
6.
Bóg zapłać za ofiary podczas czuwania fatimskiego ub. niedzieli (848 zł) na sprowadzenie relikwii św. Dzieci Fatimskich do naszej parafii oraz za dziś składane ofiary
na inwestycyjne potrzeby parafii (szczególnie dalszy etap przebudowy starej kaplicy na
Dom Spotkań).
7.
Caritas naszej diecezji przekazuje informację, że na dzień dzisiejszy nie jest przewidziana ogólnopolska zbiórka na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic
na Pomorzu. Aby pomóc materialnie należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska PL 77
1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA. Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej www.caritas.pl. Z apelem o wsparcie modlitewne i materialne dla dotkniętych skutkami ostatnich nawałnic,
zwrócił się również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Prosimy również o modlitwę za osoby poszkodowane i świadczące im pomoc
oraz ludzką solidarność w czynie i słowie w obliczu nieszczęścia.
______________________________

Niezależnie kim jesteśmy, możemy należeć do Chrystusa, budować Jego Kościół, nieść
Jego zbawienie ludziom. Aby Bóg umocnił nas w budowaniu Kościoła i wyznawaniu
wiary, przyjmijmy Jego pomoc zawartą w tym błogosławieństwie.

W OKRESIE WAKACYJNYM

Kancelaria

Zaproszenie do udziału w spotkaniu

parafialna czynna

modlitewnym na pograniczu trzech państw

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.

Jest już tradycją, że w miesiącu sierpniu teren pogranicza trzech państw (Czechy, Słowacja, Polska) oraz trzech
diecezji (żilińska, ostrawsko-opawska, bielsko-żywiecka)
staje się miejscem wyjątkowego wydarzenia religijnego.
Tegoroczne spotkanie przypada w 100. lecie objawień
maryjnych w Fatimie, w roku 300. rocznicy koronacji
Obrazu Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, w
roku 140. rocznicy objawień Maki Bożej w Gietrzwałdzie oraz w 25. rocznicę powstania naszej diecezji.

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

Zapraszam wszystkich Diecezjan wraz z Duszpasterzami
do udziału w uroczystościach na tzw. Trójstyku. Przekraczając granice państw chcemy umocnić misyjny zapał, by
dając świadectwo wiary wyjść do wszystkich, którzy żyją
z dala od Boga i utracili kontakt z Kościołem. Bez względu na to, po jakiej stronie granicy mieszkamy, jesteśmy
jednym Kościołem Jezusa Chrystusa i mamy tę samą
Matkę-Maryję, która jest naszą Orędowniczką i Wspomożycielką. Niech Trójstyk okaże się – po raz kolejny –
miejscem spotkania ludzi modlących się o dar Bożego
pokoju i jedność między narodami.
Tegoroczne uroczystości odbędą się w liturgiczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
(sobota, 26 sierpnia). Początek o godzinie 9.30 w kościele pw. Matki Boskiej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku, skąd – po krótkiej modlitwie – wyruszymy procesyjnie na Trójstyk, gdzie sprawowana będzie Msza święta z
udziałem wiernych trzech narodów.
W oczekiwaniu na spotkanie, wszystkich polecam opiece Matki Bożej Frydeckiej i z serca błogosławię.
+ Piotr GREGER, Wikariusz Generalny

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 32(132)/2017, dnia 20 sierpnia 2017 r.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 56, 1. 6-7; PS 67; RZ 11, 13-15. 29-32; MT 15, 21-28;

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja
sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy
się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować
imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących
szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego
przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w
moim domu modlitwy….

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Zaproszenie

4

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem poWPROWADZENIE
gan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej
DO LITURGII:
nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to
Wszystkie dzisiejsze
czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci
fragmenty Pisma świędo życia?
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta
kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj
się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko
dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do
niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i
prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, upadła przed Nim i
prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się
stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

tego mówią o powszechności zbawienia. Nie tylko jeden
naród, ale wszyscy ludzie na całej ziemi mogą przez wiarę spotkać
Chrystusa w Kościele,
zawrzeć z Nim przymierze i dostąpić miłosierdzia. Tę obietnicę
daje Bóg także nam, o
ile słuchamy słowa Bożego i odpowiadamy na
nie przez wiarę i życie.

