PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
12 Tydzień okresu zwykłego, 24 VI – 1 VII 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 25 czerwca)
7,00 1. Za †† rodziców Helenę i Kurta
2. Za † Stefanię Zgolak, od kolegów syna Edwarda z „Kuźni Polska”
WTOREK (dnia 26 czerwca)
17,00 1. Za †† rodziców Jana i Marię, siostrę Marię
2. Za †† Rozalię i Jana Hellerów, Marię i Jana Targoszów
ŚRODA (dnia 27 czerwca), Matki Bożej Nieustającej Pomocy
7,00 1. Za †† Małgorzatę, Marię, Stanisława Ziemińskich
2. Za † Stefanię Zgolak, od wnuka Mariusza z rodziną
CZWARTEK (dnia 28 czerwca), św. Ireneusza
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 1. W intencji dzieci, młodzieży i wychowawców oraz w intencjach parafialnej
wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
2. Za †† rodziców i rodzeństwo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca 2018 r.
Gościmy dziś misjonarki świeckie z Boliwii, naszą modlitwą i ofiarą chcemy wesprzeć
dzieło misyjne Kościoła.
W okresie wakacji w naszym kościele w tygodniu będzie tylko jedna Msza św. (tylko w
święta, I piątki i soboty - 2 Msze św.). W tym tygodniu: w poniedziałek i w środę
Msza św. o g. 7 (w tych nie będzie adoracji), a we wtorek i czwartek o g. 17; natomiast kancelarii parafialna będzie czynna bezpośrednio po Mszy św. w tygodniu.
W poniedziałek rozpoczyna się w szkole Tydzień z Panem Bogiem „Niezwykła wędrówka”, który będą przeżywać dzieci pod opieką ks. Przemka i wolontariuszy. Uczestników i organizatorów obejmujemy w tym czasie naszą modlitwą.
We wtorek na g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na Wieczór Uwielbienia, modlitewne spotkanie, podczas którego podziękujemy Bogu za łaski płynące z
chrztu św. i prowadzenie nas w ostatnim roku.
W środę przypada wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek będziemy
obchodzić uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła – w tym dniu Msze św. o g. 7,
11 (na tą Mszę św. szczególnie zapraszamy uczestników Tygodnia z Panem Bogiem) i
o 17. Nie obowiązuje w tym dniu post piątkowy.
W czwartek na nabożeństwo o g. 16,20 i Mszę św. zapraszamy członków ADŚ, a w sobotę
po rannej Mszy św. spotkanie Apostolatu Maryjnego w salce pod probostwem.
Siostry redemptorystki z Bielska zapraszają na obchody Triduum modlitwy i wdzięczności
na 25-lecie Nieustannej Nowenny do MB Nieustającej Pomocy w poniedziałek o g.
17,30 – spotkanie dla młodzieży, a we wtorek o g. 17,30 – dla rodzin (szczegóły na
ulotkach).

PIĄTEK (dnia 29 czerwca), uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Karoliny i Aleksandry z okazji urodzin
11,00 W intencji dzieci uczestniczących w Tygodniu z Panem Bogiem
17,00 1. Za † brata ks. Piotra oraz za zmarłych z rodziny;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji 18 urodzin

W dniach 16-22 lipca pod patronatem p. Burmistrza, za aprobatą ks. Biskupa bielskożywieckiego i z udziałem parafii różnych wyznań chrześcijańskich będą odbywać się
w Skoczowie Igrzyska Dziecięce „Kid’s Games” łączące ruch, zawody sportowe z
poznawaniem Biblii. Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeń na ulotkach przy wyjściu z kościoła. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca.

SOBOTA (dnia 30 czerwca)
7,00 W intencji czcicieli Matki Bożej naszej parafii
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Darii i Marcina z okazji 10 rocznicy ślubu

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Górny Bór 4. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 5.

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

Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli na cele inwestycyjne parafii. Dziękujemy za dzisiejsze
ofiary na bieżące potrzeby parafii. Przed kościołem ofiarą do puszek można wesprzeć
dzieło misji w Boliwii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne, a po
Mszach św. członkowie rad parafialnych będą do puszek zbierać ofiary na przygotowanie uroczystości poświęcenia naszego kościoła.
Najdłuższy dzień roku i pełnia lata niech skierują naszą myśl i wdzięczność do Boga. Idziemy pełni ufności, że w ręku Boga są nasze losy i On błogosławi, prowadzi i ochrania,
byśmy mogli zrealizować swe powołanie jako ludzie i jako chrześcijanie.

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
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 25(176)/2018, dnia 24 czerwca 2018 r.
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA; CZYTANIA MSZALNE:
IZ 49,1-6 PS 139 DZ 13,22-26 ŁK 1,57-66.80
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
W TYM NUMERZE
Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał
mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał
moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki
mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoIntencje mszalne
2
im kołczanie. I rzekł mi: „Tyś sługą moim, w tobie się rozsłaOgłoszenia
3
wię”…
Zaproszenia
4
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:
„Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: «Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka
po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę». Z jego
WPROWADZENIE
to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg IzraeloDO LITURGII:
wi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest
nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej
Bóg powołuje ludzi i w
działalności Jan mówił: «Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważa- dziwny sposób prowadzi
cie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać
ich swymi drogami. To
sandałów na nogach».
powołanie
Boże w szczeBracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją
gólny
sposób
okazało się
Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej
sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie
nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże
matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to
imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy
się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich
sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym
wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli,
brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo
istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się
duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

w życiu i narodzeniu
Jana Chrzciciela, które
dzisiaj uroczyście obchodzimy. I my jesteśmy
wezwani, by być świadkami Chrystusa i przygotowywać dla Niego drogę do ludzkich serc. Sławiąc Boga za cud Jego
miłości względem Jana
Chrzciciela, dziękujmy
Mu, że i nas wybrał, byśmy stali się uczestnikami zbawienia i świadkami Jego Syna.

