PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
9 Tydzień okresu zwykłego, 3 VI – 10 VI 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 3 czerwca), Uroczystość odpustowa na Kaplicówce
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki z okazji 35 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Elizy z okazji 10 urodzin
11,00 Na Kaplicówce - Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty z okazji 60 urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Sebastiana z okazji urodzin o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
PONIEDZIAŁEK (dnia 4 czerwca)
7,00 Za † Piotra Mielniczka, od chrzestnej matki z rodziną
17,00 Procesja Bożego Ciała; Za † Helenę Lutczyn w 4 rocznicę śmierci
WTOREK (dnia 5 czerwca), św. Bonifacego
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Pelagii z okazji 70 urodzin
17,00 Procesja Bożego Ciała Za † Jana Izdebskiego, od żony Marianny
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe
ŚRODA (dnia 6 czerwca)
7,00 Za †† rodziców Mariannę i Juliana
17,00 Procesja Bożego Ciała Za † ojca Karola, braci Józefa i Tadeusza
I CZWARTEK (dnia 7 czerwca), bł. męczenników Michała i Zbigniewa
7,00 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
kapłanów po-sługujących w naszej parafii, za zmarłych kapłanów i siostry zakonne ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
17,00 Procesja Bożego Ciała 1. Za † Ludwika Stanę, od mamy
2. Za † Piotra Mielniczka, od Doroty Twardosz z rodziną
PIĄTEK (dnia 8 czerwca), uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7,00 Za † Janusza Olejniczaka w 14 r. śmierci;
17,00 nabożeństwo ku czci Bożego Serca; Msza św. W intencji syna Huberta z okazji
urodzin o wzrost w wierze, nadziei i miłości
SOBOTA (dnia 9 czerwca), Niepokalanego Serca NMP
7,00 Za † Stefanię Zgolak, od bratowej z Jaworza, bratanic Magdaleny, Małgorzaty i
bratanka Marcina; nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Mateusza z okazji 1 rocznicy ślubu
NIEDZIELA (dnia 10 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Pauli i Dawida z okazji 1 rocznicy ślubu
9,30 1.Dziękczynno-błagalna w intencji Julii i Piotra z okazji 45 r. ślubu, od dzieci;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Sabiny i Mariusza w 12 r. ślubu i z okazji urodzin
11,30 Za † żonę Anielę
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki i Macieja z okazji 4 r. ślubu oraz
za córkę Oliwię

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IX Niedziela zwykła, dnia 3 czerwca 2018 r.
1. Od dziś do końca sierpnia wieczorne Msze św. w niedziele będą o g. 19.
2. Trwa miesiąc czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a do
czwartku także oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy codziennie do udziału w nabożeństwie na zakończenie adoracji o g. 17 i procesję teoforyczną wokół kościoła. W
czwartek na zakończenie oktawy prosimy dzieci o przyniesienie wianków kwiatów do specjalnego błogosławieństwa (jest to także I czwartek miesiąca, dzień modlitw o dar nowych powołań do służby w Kościele).
3. We wtorek zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na comiesięczną
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Zawiązanie wspólnoty o
g. 19, Msza św. o g. 19,30, po Mszy św. – adoracja Najświętszego Sakramentu i
modlitwy wstawiennicze.
4. Liturgiczne obchody tygodnia:
- w piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – zapraszamy na nabożeństwo z poświęceniem rodzin Bożemu Sercu i na Mszę św. o g. 7 i 17; w tym
dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;
- w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP (po rannej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo ku czci Serca Maryi)
5. Są jeszcze miejsca na autokarową pielgrzymkę parafialną do sanktuariów w
Limanowej, Starym Sączu, Dębowcu k. Jasła i Czernej w dniach 11-12 czerwca.
Zapisy w zakrystii.
6. Najbliższe dyżury poradnictwa prawnego w salce naszego probostwa będą w
dniach 11 i 25 czerwca (poniedziałki o g. 17,30-18,30).
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty mieszkańców ul. Morcinka
34. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 36. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało, a także dzieciom sypiącym kwiaty i wszystkim
uczestnikom procesji.
8. Bóg zapłać za dziś składane ofiary na potrzeby diecezji. W przyszłą niedzielę
kolekta na potrzeby parafii, a ofiarą do puszek będzie można wspomóc dzieło kolejnego Tygodnia z Panem Bogiem organizowanego dla naszych dzieci na początku wakacji.
Niedziela jako pamiątka Chrystusowego Zmartwychwstania to pierwszy dzień tygodnia.
Od tego czasu wszystko na nowo się zaczyna. I my umocnieni łaskami Eucharystii i Bożym
błogosławieństwem rozpoczynajmy nowy tydzień jako czas dzielenia się miłością Boga.

Kancelaria
parafialna czynna

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

BIERZMOWANIE 2018- PRAGNIENIE DARU DUCHA ŚW.
W dniu 28 maja br. z rąk ks. bp Piotra Gregera nasza młodzież
przyjęła sakrament Bierzmowania. Oto kilka fragmentów uzasadnień próśb o ten sakrament, kierowanych do ks. Biskupa
Pragnę przystąpić do tego sakramentu, ponieważ chcę jeszcze bardziej pogłębić swoją relację z Bogiem – wiem, że Duch
Św. może mi w tym pomóc. Uważam, że jestem dobrze przygotowana, ponieważ czas spędzony na modlitwie, rekolekcjach
i czuwaniach doprowadził mnie do dojrzałej i osobistej decyzji,
jaką jest zawierzenie życia Panu Jezusowi.
Martyna
Chcę przystąpić do tego sakramentu, ponieważ podczas przygotowania pogłębiłem swoją wiarę. Pragnę również szerzyć wiarę
między innymi ludźmi oraz doznać darów Ducha Św.. Uważam,
że jestem przygotowany, gdyż podczas spotkań umocniłem się
w wierze, nawiązałem lepszą relację z Bogiem. Wojtek
Pragnę przystąpić do tego sakramentu, ponieważ chciałabym
przyjąć wszystko to co oferuje mi Jezus. Wiem, że będę dzięki
temu bliżej Niego i stanę się dojrzałą katoliczką. Bliskość Jezusa pomoże mi układać swoje życie w mądry i uczciwy sposób.
Uważam, że jestem dobrze przygotowana do tego sakramentu,
ponieważ uczęszczałam w spotkaniach w swojej parafii, w rekolekcjach jednodniowych w Cieszynie, które przeżyłam w sposób
szczególny – byłam bardzo szczęśliwa i poczułam, że jestem na
dobrej drodze. Brałam również udział w kursie Eureka, na którym doświadczyłam Ducha Św., który dał mi wiele siły i pomógł
pogłębić wiarę i potwierdzić fakt, iż bardzo chcę przyjąć ten
sakrament. Czuję się gotowa. Sądzę, że przez ostatni rok niesamowicie zbliżyła się do Boga i moje życie zmieniło się na lepsze. Chciałabym dalej pogłębiać swoją wiarę i pomagać innym
zbliżyć się do Boga..
Julia
Pragnę przystąpić do tego sakramentu, ponieważ chcę doświadczyć wszystkich darów Ducha Św. i czuję wewnętrzną
potrzebę dalszego trwania z Nim w relacji. Uważam, że jestem
gotowa, aby przyjąć ten sakrament, ponieważ przeżyłam najlepsze przygotowanie do bierzmowania. Dzięki niemu pogłębiłam
swoją relację z Bogiem, wybrałam Jezusa jako jedynego Zbawiciela i Pana, i uświadomiłam sobie, że pragnę wraz z Duchem
Św. iść przez życie.
Gosia

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160; 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 22(173)/2018, dnia 3 czerwca 2018 r.
ODPUST NA KAPLICÓWCE
IX NIEDIZELA ZWYKŁA .; CZYTANIA MSZALNE:
PWT 5, 12-15; PS 81; 2 KOR 4, 6-11; MK 2, 23 – 3, 6
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
W TYM NUMERZE
Tak mówi Pan: «Będziesz zważał na szabat, aby go święcić,
jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty,
Intencje mszalne
2
ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca,
Ogłoszenia
3
ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój
Bierzmowanie
4
niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg
twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał
Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu».
WPROWADZENIE
Czytanie z 2 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
DO LITURGII:
Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały
Pan
gromadzi
nas w dniu
światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością
świętym przy stole Słowa
poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była
i Eucharystii. Świętym
owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy,
dniem Izraela był szabat –
lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie
znak wolności, trwania
rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osaw przymierzu z Bogiem
motnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieui pamiątka stworzenia. Dla
stannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawianas, chrześcijan każda
ło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jeste- niedziela jest upamiętnieśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objaniem Zmartwychwstania
wiało się w naszym śmiertelnym ciele.
Pańskiego. W dniu poświęSłowa Ewangelii według świętego Marka
conym Panu słuchamy
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczBożego
Słowa i karmimy
niowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze
się Ciałem i Krwią Pańmówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie
ską, dziękując Bogu za
wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co
dzieło naszego zbawienia.
uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i
W dniu diecezjalnej pieljego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najgrzymki ku czci św. Jana
wyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom
jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
Sarkandra na Kaplicówkę
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
módlmy się szczególnie za
człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także
całą diecezję bielskoszabatu».
żywiecką.

