PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
13 Tydzień okresu zwykłego, 1 VII – 8 VII 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 1 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Kazimierza z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Elżbiety z okazji 60 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Oliwii z okazji urodzin;
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Natalii z okazji 20 urodzin oraz Wiktorii z
okazji 15 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 2 lipca)
7,00 1. Za † męża Bronisława Macurę w 24 r. śmierci
2. (poza parafią) Za † Stefanię Zgolak, od Krystyny i Włodzimierza Durajów
WTOREK (dnia 3 lipca), święto św. Tomasza Apostoła
17,00 1. Za † Krystynę Copija, od pracowników sanatorium
2. (poza parafią) Za †† Bronisławę i Alojzego Kościerzyńskich
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
ŚRODA (dnia 4 lipca)
7,00 1. Za †† rodziców Irenę, Alojzego i zmarłych z rodzin Kłósko i Michalski
2. (poza parafią) Za † Stefanię Zgolak, od syna Zdzisława z rodziną
I CZWARTEK (dnia 5 lipca)
17,00 1. Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę,
za zmarłych kapłanów i siostry zakonne - ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa
oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
2. (poza parafią) Za † Bogusława w 9 r. śmierci i zmarłych z rodziny
I PIĄTEK (dnia 6 lipca), bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
7,00 Za †† z rodziny Wysłych i Glajc
17,00 1. Za † Mariana Grubę
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od sąsiadów Sawickich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII Niedziela zwykła, 1 lipca 2018 r.
W okresie wakacji w naszym kościele w tygodniu będzie tylko jedna Msza św.
(oprócz świąt, I piątków i sobót): w poniedziałek i w środę Msza św. o g. 7, a
we wtorek i czwartek o g. 17;
We wtorek zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na comiesięczną
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Początek o g. 19. Po Mszy św. – adoracja
Najświętszego Sakramentu i modlitwy wstawiennicze.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do
odnowienia życia sakramentalnego, do udziału w nabożeństwach o powołania
do służby Bożej, ku czci Bożego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, przyjmowania Komunii św. wynagradzającej oraz w całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek Spowiedź św. codziennie pół godziny przed
Mszą św. oraz dla dzieci w czwartek o g. 16 i dla młodzieży w piątek o g. 16.
W sobotę po rannym nabożeństwie – odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy zgłosić chorych w zakrystii.
W lipcu oddajemy szczególną cześć Najdroższej Krwi Chrystusa. W piątki tego
miesiąca przed wieczorną Mszą św. odmawiać będziemy Litanię ku czci Krwi
Chrystusowej.
Do 8 lipca trwają zapisy na Igrzyska Dziecięce, które będą trwać w dniach 16-22
lipca w Skoczowie. Szczegóły z formularzem zgłoszeń na ulotkach przy wyjściu z kościoła.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Górny Bór 4. W tym tygodniu
prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 5.

I SOBOTA (dnia 7 lipca)
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających, Różaniec fatimski
17,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Genowefy z okazji urodzin;
2. (poza parafią) Za † Karola Kubiciusa, od przyjaciółki Heleny Powada z rodziną

Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne, Po Mszach św. członkowie rad
parafialnych będą do puszek zbierać ofiary na przygotowanie uroczystości
poświęcenia naszego kościoła.

NIEDZIELA (dnia 8 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi z okazji 85 urodzin oraz Beaty z okazji 35 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty i Zbigniewa z okazji 26 rocznicy ślubu
oraz o Bożego Ducha dla dzieci
11,30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jadwigi
19,00 Za wstawiennictwem św. Jana z Dukli w intencji Ani z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Na rozpoczynający się tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo, które niech będzie drogowskazem na wakacyjnych szlakach naszego życia. .

_______________

Kancelaria
parafialna w okresie wakacji

bezpośrednio po Mszy św.
w tygodniu
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 19,00;
w tygodniu:
w okresie wakacji:
pon, i śr. 7,00,
wt, czw, pt., sob. 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

TYDZIEŃ Z PANEM BOGIEM
NIEZWYKŁA WĘDRÓWKA
W dniach 25-29.06 odbył się kolejny Tydzień z
Panem Bogiem. Tym razem prawie 50 dzieci z pomocą księdza, nauczycieli i wolontariuszy zostało
zaproszonych do "Niezwykłej Wędrówki".
Dzięki lekcjom biblijnym przeplatanymi zabawami
i pracami plastycznymi, dowiedzieliśmy się całkiem
sporo o tym jak Bóg prowadził Izraelitów po wyjściu z niewoli w Egipcie do Ziemi Obiecanej. Mogliśmy przyjrzeć się bliżej Bożej trosce oraz
wszechmocy jaką okazywał swoim wybranym, a
także zastanowić się jak chce działać w naszej codzienności czyniąc z nas sól ziemi. Ostatniego dnia,
tradycyjnie przed wręczeniem upominków, uczestniczyliśmy w Eucharystii- Pan posilił nas na nasze
dalsze drogi manną z nieba karmiąc nas swoim Ciałem.
Dziękujemy wszystkim, którzy przez modlitwę,
ofiarę i poświęcony czas oraz zaangażowanie włączyli się w dzieło głoszenia Dobrej Nowiny dzieciom.
KS. PRZEMEK

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 26(177)/2018, dnia 1 lipca 2018 r.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
MDR 1, 13-15; 2, 23-24; PS 30; 2 KOR 8, 7. 9. 13-15; MK 5, 21-43
Czytanie z Księgi Mądrości.
Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich
śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość
nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka,
uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez
zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia: Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we
wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty,
dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się
wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg
i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby
ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go
ściskali.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała
od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała
się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krowotok i poczuła w
ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że
moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego
płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię
ściska, a pytasz: «Kto się Mnie dotknął?»”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć
tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł
do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze
swej dolegliwości”.
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli:
„Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : „Nie bój się, tylko wierz”. I
nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: « Czemu robicie zgiełk i
płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych,
którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za
rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”.
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I
osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym
nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
TzPB Niezwykła
Wędrówka

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Wakacyjny czas służy rekreacji, odpoczynku i licznym
wyjazdom w ciekawe miejsca, które znajdują się na
świecie. My również, tak jak
w każdą Niedzielę wybieramy się w podróż za Panem,
gdzie podczas Eucharystii
będziemy uczestnikami Jego
życia, śmierci i chwalebnego zmartwychpowstania.
Czy jesteśmy gotowi do
pójścia za Panem, który
proponuje nam dzisiaj niezwykłą podróż, która kończy
się ofertą zbawienia?
Aby pójść za Jezusem Chrystusem, musimy tak jak Jair,
z dzisiejszej Ewangelii zawierzyć mu do końca i uwierzyć w Jego Boską moc.

