PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
14 Tydzień okresu zwykłego, 8 VII – 15 VII 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV Niedziela zwykła, 8 lipca 2018 r.

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

Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela, MGN).
Liturgiczne obchody tygodnia: w środę – święto św. Benedykta, patrona Europy, w czwartek – wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, w piątek – świętych
pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.

PONIEDZIAŁEK (dnia 9 lipca)
7,00 1. Za † Franciszka Macurę, rodziców z obu stron, syna Krzysztofa
2. (poza parafią) Za † Stefanię Zgolak, od Mariusza i Lidzi z rodziną
WTOREK (dnia 10 lipca)
17,00 1. Za † Mariana Szafrańca, od Genowefy Maziarz z Jasła
2. (poza parafią) Za †† rodziców i chrzestnych
ŚRODA (dnia 11 lipca), św. Benedykta, opata
7,00 1. Za †† rodziców Annę, Karola i syna Franciszka
2. (poza parafią) Za † Kazimierza Staniczka, od Roberta Nowaka z rodziną
CZWARTEK (dnia 12 lipca), św. Brunona z Kwerfurtu
17,00 1. Za † Jana Izdebskiego, od syna Leszka z rodziną
2. (poza parafią) Za † Stefanię Zgolak, od rodziny Fajkis z Rybarzowic
PIĄTEK (dnia 13 lipca), św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Miłosierdza, 18 – Różaniec cz. Radosna, 19 –
Różaniec – cz. Światła;
20,00 1. Za † mamę Marię Komornik w 1 rocznicę śmierci, od męża i dzieci;
2. (poza parafią) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 22;
procesja wokół kościoła, akt zawierzenia, Apel Jasnogórski
SOBOTA (dnia 14 lipca)
17,00 1. Za † Kazimierza Staniczka, od sąsiadów z klatki
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od Alicji Barańskiej z synem
NIEDZIELA (dnia 15 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 21
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Estery z okazji 19 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Lucyny i Sławomira w rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci; Liturgia chrzcielna i błogosławieństwo rodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary z okazji urodzin

W tym tygodniu Msze św.: w poniedziałek i w środę. o g. 7 (w te dni nie będzie
adoracji i Koronki o g. 15, a we wtorek, czwartek i w sobotę Msza św. o g. 17
(przedtem o g. 15 - adoracja).
W piątek, 13 lipca zapraszamy do licznego udziału w kolejnym w naszej parafii
czuwaniu fatimskim. Nie będzie w tym dniu Mszy św. rano ani adoracji o g.
15. Czuwanie (w nieco zmienionym porządku) rozpocznie się o g. 17 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Godziną Miłosierdzia. O g. 18 róże różańcowe, a o g. 19 Apostolat Maryjny poprowadzą modlitwę różańcową
(część radosną i światła); natomiast na g. 20 zapraszamy wszystkich na Eucharystię z rozważaniem kolejnych słów Jezusa i Maryi i z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła; czuwanie zakończymy aktem zawierzenia
parafii Matce Bożej i Apelem Jasnogórskim ok. g. 21. Zapraszamy do wytrwałej modlitwy wynagradzającej i błagalnej za parafię i cały Kościół w świecie.
Do dziś trwają zapisy na Igrzyska Kid’s Games, które będą trwać w dniach 16-22
lipca w Skoczowie. Szczegóły z formularzem zgłoszeń na ulotkach przy wyjściu z kościoła.
W przyszłą niedzielę o g. 11,30 będzie liturgia chrzcielna. Nauka przed chrztem w
sobotę o g. 18.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Górny Bór 5. W tym tygodniu
prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 6.
Bóg zapłać za ofiary (1365 zł) ub. niedzieli na przygotowanie uroczystości poświęcenia naszego kościoła oraz za dziś składane ofiary na potrzeby parafii. W
przyszłą niedzielę – ofiary na inwestycyjne potrzeby parafii (obecnie trwa malowanie Domu Spotkań) zbiorą przedstawiciele rad parafialnych.
__________________________________________________________
Bóg jest naszym Ojcem, który pragnie być blisko każdego z nas. Niech Jego błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy będzie dla nas umocnieniem w codziennym trwaniu
przy Zbawicielu i w drodze do nieba.

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

WAKACJE Z BOGIEM
Od dwóch tygodni cieszymy się wakacjami.
Wraz z ich nadejściem dzieci i młodzież zaangażowana w życie codzienne naszej parafii udała się na
zasłużony odpoczynek. Po zakończonym Tygodniu
z Panem Bogiem najpierw do urokliwej miejscowości Ujsoły na Żywiecczyźnie wyjechała grupa dzieci
młodszych, aby przez kilka dni podziwiać piękną
dolinę Danielki. Następnie młodzież spędziła kilka
intensywnych dni u podnóży Pilska w młodzieżowym schronisku w Korbielowie. Wspólnie spędzony czas zabawy i integracji pomógł nam w odnajdywaniu Boga w pięknie otaczającej przyrody
ks. Przemek G.

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 27(178)/2018, dnia 8 lipca 2018 r.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
EZ 2, 2-5; PS 123; 2 KOR 12, 7-10; MK 6, 1-6;
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem
słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:
„Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu
buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie
ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To
ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg».
A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym,
przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.
Czytanie z 2 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby
mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby
odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci
mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.
Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie
w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął
nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze
zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu
jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest
to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?
Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o
Nim.
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród
swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na
kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Wakacje z Bogiem

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Bóg chce być blisko nas,
pragnie być jedynym ratunkiem dla człowieka. On woła
do każdego z nas z Miłością:
„Być bliżej ciebie chcę…”.
Przychodzimy do ołtarza
naszego Pana, aby jeszcze
ściślej zjednoczyć się z Nim.
Przychodzimy do Tego, który
nas wciąż kocha takimi, jakimi jesteśmy.
Tak wielu z nas zagłuszyło w
sobie pieśń kochającego
Boga, który pragnie być
blisko nas… Niech to nasze
uczestnictwo w Najświętszej
Ofierze i przyjęcie Komunii
Świętej będzie naszym zadośćuczynieniem i zjednoczeniem z Tym, który nas nie
odrzuca, ale zawsze czeka na
każdego człowieka, „aby się
nawrócił i miał życie”.

