PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
11 Tydzień okresu zwykłego, 17 VI – 24 VI 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 17 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy z okazji urodzin i imienin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wojciecha z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Michała z okazji 40 rocznicy ślubu; Liturgia chrzcielna, błogosławieństwo rocznych dzieci i rodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny z okazji 18 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 18 czerwca)
7,00 Za † Stefanię Zgolak, od Franciszka i Agnieszki Biegun z Kamesznicy
17,00 Za †† Marię Gnacek i Józefa Gnacka
WTOREK (dnia 19 czerwca)
7,00 Za †† rodziców Janinę i Aleksandra, brata Jerzego, szwagra Ryszarda
17,00 Za †† męża Karola i synów Józefa i Tadeusza
ŚRODA (dnia 20 czerwca)
7,00 Za † ojca Jana Nowaczka
17,00 Za †† Bronisława Pietrasinę w 5 r. śmierci, rodziców, teściów i † z rodziny
CZWARTEK (dnia 21 czerwca), św. Alojzego Gonzagi
7,00 Za † Elżbietę Staszak, od rodziny Kuklów
17,00 1.W intencji uczniów SP z podziękowaniem za otrzymane Boże dary w kończącym się roku szkolnym;
2. Za †† rodziców Franciszka i Witalię Hyla
PIĄTEK (dnia 22 czerwca), Zakończenie roku szkolnego
7,00 Za † Adama Szotko, od dzieci
17,00 1. Za †† męża i ojca Janusza Koterbę;
2. Za † Annę Larysz, od znajomych
oraz w intencji młodzieży z podziękowanie za dary otrzymane w roku szkolnym
SOBOTA (dnia 23 czerwca), dzień Ojca
7,00 Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin
17,00Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Alojzego z okazji 55 rocznicy ślubu
oraz z okazji 80 urodzin Alojzego
NIEDZIELA (dnia 24 czerwca), uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Katarzyny i Krzysztofa z okazji 19 rocznicy
ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji członków róż różańcowych oraz za zmarłych
członków Żywego Różańca
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli z okazji urodzin;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci po I Komunii św., od rodziców
19,00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wnuczek Aleksandry i Martyny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI Niedziela zwykła, dnia 17 czerwca 2018 r.
1. Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela, Miłujcie się,).
2. W czerwcu zapraszamy do oddania czci i zawierzenia swego życia Bożemu Sercu - litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiamy w niedzielę przed
Mszą św. o g. 11,30, a w tygodniu na zakończenie adoracji o g. 17.
3. W tym tygodniu kończy się rok szkolny i katechetyczny. Na dziękczynne Msze
św. z tej okazji zapraszamy: uczniów szkoły podstawowej wraz z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami w czwartek o g. 17, uczniów szkół ponadpodstawowych – w piątek o g. 17. Od g. 16 w te dni - Spowiedź św.
4. Spotkania formacyjne: we wtorek – wspólnota św. Bogurodzicy zaprasza na
spotkanie formacyjno-modlitewne, w środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy
na spotkanie Klubu Seniora, w piątek – po Mszy św. młodzieżowej spotkanie dla
kandydatów do Bierzmowania z kl. 7 SP i II gimnazjum.
5. W czwartek wspominamy w liturgii św. Alojzego Gonzagę. W sobotę modlimy
się za ojców naszych rodzin w dniu ich święta. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
6. W zakrystii są do odebrania deklaracje zgłoszenia kandydatów do Bierzmowania w przyszłym roku szkolnym, natomiast rodziców dzieci, które przyszłym roku
szkolnym mają się przygotowywać do I Komunii św. prosimy o odebrania deklaracji w zakrystii, a wypełnioną deklarację prosimy o przyniesienie osobiście do
kancelarii parafialnej.
7. W sobotę wyruszy skoczowska piesza pielgrzymka na Jasna Górę. Można się
jeszcze zapisać w Szpitaliku; spotkanie informacyjne dla idących po raz pierwszy
będzie w poniedziałek o g. 18,30 w Szpitaliku.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła członkom wspólnot parafialnych. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 3.
8. Bóg zapłać za ofiary na organizację kolejnego Tygodnia z Panem Bogiem
(1792,21 zł) oraz za dziś składane ofiary na cele inwestycyjne parafii.
__________________
Chwila po chwili, dzień po dniu, rok po roku możemy dostrzegać wzrastanie Bożego
królestwa w naszych duszach. Prośmy jednak o cierpliwość, wytrwałość i wierność,
które przynoszą obfity duchowy owoc.

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, 19,00;
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

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW ZIEMI TARNOWSKIEJ
Pierwszym przystankiem rozpoczętej 11 czerwca pielgrzymki była Limanowa, miasto powiatowe, które niektórzy
może pamiętają z rywalizacji ze Skoczowem w latach 70tych w teleturnieju „pojedynku miast”). Nawiedziliśmy tam
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, kościół-wotum za Konstytucję 3 Maja. Słuchając opowiadania miejscowej przewodniczki mogliśmy podziwiać przejawy religijności i patriotyzmu dawnych i obecnych parafian limanowskich.
Następnym etapem pielgrzymki był Stary Sącz, w którym nawiedziliśmy -wśród na przemian upalnego słońca i
rzęsistej ulewy - kościół klasztoru sióstr klarysek. Tam miejscowy przewodnik udzielił nam lekcji historii zapoznając
nas z św. Kingą, królową Jadwigą i innymi wielkimi postaciami związanymi z tym miejscem. Na wszystkich wrażenie
też zrobiła unikatowa ambona wyobrażająca sen Jessego.
Głównym celem pielgrzymki był Dębowiec koło
Jasła czyli „polskie La Salette”. Tam mieliśmy zakwaterowanie i najwięcej też czasu na modlitwę, tam poznaliśmy i
rozważaliśmy niezwykłe orędzie, które dwojgu dzieci przekazała Matka Boża we francuskich Alpach w 1846 r.
Uczestniczyliśmy w Eucharystii i w modlitwie Apelu z procesją z lampionami dróżkami objawień - wiernej kopii dróżki z La Salette.
We wtorek w powrotnej drodze nawiedziliśmy klasztor
oo. Karmelitów w Czernej i modliliśmy się w sanktuarium
MB Szkaplerznej oraz na Drodze Krzyżowej na wzgórzu
ponad klasztorem. A przez całą drogę towarzyszył nam
wspólny śpiew i świetna atmosfera, co tylko potwierdza
piękne duchowe owoce naszego pielgrzymowania.
Ks. Zbigniew

INDYWIDUALNE
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:
dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy,
błogosławienie rodzin po Mszy
chrzcielnej

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 24(175)/2018, dnia 17 czerwca 2018 r.
XI NIEDIZELA ZWYKŁA .; CZYTANIA MSZALNE:
EZ 17, 22-24; PS 92); 2 KOR 5, 6-10; MK 4, 26-34;
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg: „Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię
gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko
ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi....
Czytanie z 2 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy.
Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze
ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu
podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, czy gdy z daleka od
Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem
Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane
w ciele, złe lub dobre.
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus powiedział do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama
z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub
w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko
gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się
większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że
ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile
mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do
nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Pielgrzymka

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Ludzie oczekują dziś
często łatwych i szybkich efektów swojej pracy. Liczą na efektowny
sukces. Królestwo Boże,
które głosi Jezus, opiera
się na zupełnie innych
zasadach. Z ziarnka
gorczycy wyrasta wielkie drzewo. To, co małe
i niepozorne, okazuje
się bardzo ważne dla
Boga. Duchowy wzrost
człowieka przypomina
wzrastanie rośliny.
Także tu i teraz, mocą
Eucharystii i Bożego
słowa rośniemy
ku Bogu.

