PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
9 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 4 VI - 11 VI 2017 r.
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. (dnia 4 czerwca), Odpust na Kaplicówce
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji urodzin
11,00 (na Kaplicówce) Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 3
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Ullrichów
PONIEDZIAŁEK (dnia 5 czerwca), święto NMP Matki Kościoła
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Hani i Huberta oraz Witka i Ani
17,00 Za † Helenę w 3 rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA Zesłania Ducha Św.
dnia 4 czerwca 2017 r.
1.Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, MGN, „Niedziela”)
2. Dziś na Kaplicówce w Skoczowie odbywa się diecezjalna pielgrzymka ku czci św. Jana
Sarkandra. Modlimy się za całą diecezję, duchowieństwo i wiernych. Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa ordynariusza o g. 11. W związku z tą uroczystością w naszym kościele
nie będzie Mszy św. o g. 11,30. Od dzisiejszej niedzieli aż do końca sierpnia Msze św. wieczorne w niedziele i święta będą o g. 19.
3.
W czerwcu – miesiącu poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy
codziennie w tygodniu odmawiać litanię do Bożego Serca na zakończenie adoracji.

WTOREK (dnia 6 czerwca)
7,00 Za †† Ferdynarda Klimurczyka, dziadków z obu stron, zmarłych z rodziny
Staniek i Śliż
17,00 Za † Małgorzatę, Rudolfa Strandella, Eugenię i Tadeusza Goryczków

4.
Obchody liturgiczne w tym tygodniu: w poniedziałek – święto NMP Matki Kościoła,
w środę – wspomnienie św. męczenników Michała Tomaszko i Zbigniewa Strzałkowskiego,
w czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, w sobotę – wspomnienie bł.
Bogumiła.

ŚRODA (dnia 7 czerwca), bł. Michała Tomaszko i Zbigniewa Strzałkowskiego
7,00 1. Za †† rodziców Jana i Rozalię Hellerów
2. Za † Izabelę Rychlicką w 1 rocznicę śmierci
17,00 Za † Franciszka Mistala w 13 rocznicę śmierci i teściową Bronisławę

5.
W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na organizacyjne spotkanie tych rodziców dzieci klas II, których w przyszłym roku zamierzają przygotowywać do I Komunii św.
w naszej parafii.

CZWARTEK (dnia 8 czerwca), święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny z okazji urodzin
17,00 1. Za †† rodziców Janinę i Aleksandra oraz brata Jerzego i szwagra Ryszarda ;
2. Za † Józefa Krzyżanka, od żony, 6 tygodni po śmierci

6.
Do 20 czerwca trwają zapisy na pielgrzymkę autokarową (m.in. do sanktuarium MB
Kodeńskiej i sanktuarium cudu eucharystycznego w Sokółce, i do Leżajska) w dniach 7-9
września. Program podany jest na plakatach i na stronie internetowej. Zapisy w zakrystii lub
kancelarii.

PIĄTEK (dnia 9 czerwca)
7,00 Za † ojca Karola i braci Tadeusza i Józefa
17,00 Za †† rodziców z obu stron Annę, Ludwika, Reginę, Karola

7.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w ub. tygodniu kandydatom do bierzmowania z
rodzicami oraz mieszkańcom ul. Morcinka 9 oraz za ofiary na kwiaty.
W przyszłą niedzielę prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 13.

SOBOTA (dnia 10 czerwca), bł. Bogumiła
7,00 Za † Barbarę Strządała, od Joanny i Bogusława Garusów
14,00 Ślub rzymski: Mateusz Piekunko – Anna Matuszka
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Ireny i Władysława Predko z okazji Złotego Jubileuszu Małżeństwa

8.
Animacje dla dzieci będą tylko podczas Mszy św. o g. 9,30. Dziękujemy wolontariuszom za ich trud i nadal prosimy chętnych o zgłoszenia się do pomocy.

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, (dnia 11 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty z okazji 70 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Mojeścik
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki i Macieja z okazji rocznicy
ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla córki Oliwii
19,00 Za † Mariana Szafrańca, od syna Tomasza z rodziną

9.
Procesja Bożego Ciała – tak jak w ub. roku - będzie wspólna dla całego miasta. Wyruszymy po Mszy św. o g. 8,30 z naszego kościoła i pójdziemy ulicami do kościoła św. Piotra i
Pawła. Na-sza parafia będzie przygotowywała ołtarz przy ul. Parkowej.
__________________________________
Dzisiejsze święto kończy okres wielkanocny. Chrystus przyrzekł nam stałą obecność Ducha
Świętego, który w nas się modli, umacnia naszą miłość, prowadzi nas do prawdy. Niech więc
w codziennym życiu umacnia nas Duch Święty, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią, aby wielkanocne dzieło Chrystusa i dar Ducha Świętego przyczyniały się do wzrostu Kościoła.

Kancelaria
parafialna czynna:
pon. i piątek - g. 8-9
wt. i czw. - g. 15,30-16,30
środa - g. 18-19
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00 i 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

Bierzmowanie
W dniu 1 czerwca br. przeżywaliśmy radość
uczestniczenia w uroczystej Eucharystii, podczas której z rąk ks.. Biskupa ordynariusza Romana Pindla 26 uczniów III klas gimnazjum
przyjęło sakrament Bierzmowania :
Adam Ciężkowski, Dorian Chrapek, Nikola
Czernecka, Filip Czyż, Anna Dytko, Wiktoria
Kania, Sebastian Kądziołka, Szymon Kądziołka, Zuzanna Klimus, Małgorzata Krawczyk,
Martyna Leśniak, Andrzej Macura, Kamil Musiałowski, Dawid Nowiński, Patryk Nowosielski, Izabela Olma, Sandra Olma, Nikola Ratajek, Aleksandra Skoczylas, Natalia Socała, Mateusz Sokół, Nadia Szypuła, Adam Śliwka, Sara Trzeciak, Wiktoria Wieja, Paulina Ziemińska.
Nowo bierzmowanym gratulujemy i otaczamy
naszą modlitwą - niech Duch Św. pomnaża w
was swe dary i buduje waszą jedność z Bogiem
i ludźmi.

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
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.ox.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 23(123)/2017, dnia 4 czerwca 2017 r.
ZESŁANIE DUCHA ŚW., CZYTANIA MSZALNE:
DZ 2, 1-11; PS 104 ; 1 KOR 12, 3B-7. 12-13; J 20, 19-23;

Czytanie
z
Dziejów
Apostolskich.
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki
jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,
i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha
Świętego: ”Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten
sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się
Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest
i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu
zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi,
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też
zostali napojeni jednym Duchem.
Słowa
Ewangelii
według
świętego
Jana.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia
Bierzmowanie

3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Duch Święty zstąpił na
apostołów, a oni napełnieni Jego mocą zaczęli mówić językami zrozumiałymi dla wszystkich. Jest to
znak publicznego okazania się Kościoła, który
został posłany do wszystkich narodów i mówi zrozumiałym językiem miłości, gromadząc rozproszone narody na powrót w
jedną rodzinę. Zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego wychwalamy Boga za całe dzieło
zbawienia i dziękujemy
za Kościół, który napełniony Duchem Świętym,
prowadzi nas do pełni
miłości i prawdy.

