PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
16 Tydzień okresu zwykłego, 22 VII – 29 VII 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 22 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji w intencji wnuka Oskara z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Justyny i Marcina z okazji rocznicy ślubu oraz
córki Pauliny z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Małgorzaty i jej rodziny
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Kacpra z okazji 18 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 23 lipca), św. Brygidy
7,00 1. Za † Kazimierza Staniczka, od rodziny Żur
2. (poza parafią) Za † Krystynę i Karola Gieców
WTOREK (dnia 24 lipca), św. Kingi
17,00 1. Za † ojca Jarosława, siostrę Annę, szwagra Tomka
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od córki Danki
ŚRODA (dnia 25 lipca), święto św. Jakuba Apostoła
7,00 1. Za † rodziców Jacka i Marię, siostry, braci, szwagrów
2. (poza parafią) Za † Karola Kubiciusa, od rodziny Kluz i Gruba
CZWARTEK (dnia 26 lipca), świętych Joachima i Anny, rodziców NMP
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 1. O umocnienie wiary i bezpieczeństwo dla prześladowanych chrześcijan na
całym świecie oraz w intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od wnuczki Agnieszki z dziećmi
PIĄTEK (dnia 27 lipca)
17,00 1. Za † męża Franciszka w rocznicę śmierci i †† z rodziny
2. (poza parafią) Za †† z rodziny Kierzkowskich
SOBOTA (dnia 28 lipca)
17,00 1. Za Zenona Kiczka w 1 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od rodziny Skupnik
NIEDZIELA (dnia 29 lipca)
7 30 Dziękczynno-błagalna w intencji w intencji Marii i Krzysztofa z okazji 33 r.
ślubu i urodzin z prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowie
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji członków róż różańcowych oraz za zmarłych
członków Żywego Różańca naszej parafii
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Przemka z okazji urodzin;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Mateusza z okazji 25 urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVI Niedziela zwykła, 22 lipca 2018 r.

1. 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, w piątek i w sobotę Msza św. o g. 17 (przedtem o g. 15 - adoracja). Kancelaria parafialna
w okresie wakacji czynna jest bezpośrednio po każdej Mszy św. w tygodniu.
2.
W poniedziałek obchodzić będziemy święto św. Brygidy, we wtorek
św. Kingi, w środę św. Jakuba Apostoła, a w czwartek św. Joachima i Anny, rodziców NMP.
3. Najbliższy dyżur pani prawnik udzielającej nieodpłatnych porad został
wyjątkowy przeniesiony z 23 lipca na 30 lipca (poniedziałek) na g. 17.30.
4. W czwartek o g. 16,20 zapraszamy na nabożeństwo i Mszę św. członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci.
5. W sobotę o g. 5,30 ze starego targowiska wyrusz autokarową pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę, można jeszcze zgłosić swój udział
w zakrystii;
6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będziemy na parkingu błogosławić pojazdy i powierzać kierowców opiece św. Krzysztofa. Kierowców
z tej okazji zachęcamy do włączenia się poprzez ofiarę w pomoc polskim
misjonarzom w akcji MIVA „1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy”.
7.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul.
Górny Bór 7. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny
Bór 8b.
8.
Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli na inwestycyjne potrzeby parafii
(szczególnie na malowanie i wyposażenie Sali Domu Spotkań).

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

IGRZYSKA DZIECIĘCE KDIS GAMES
W poniedziałek 16.07.2018 r. o godz.17, na rynku w Skoczowie miała miejsce ceremonia otwarcia Igrzysk Dziecięcych Kids Games. W dniach 17 - 21 lipca na Stadionie
Miejskim w Skoczowie odbywały się rozgrywki sportowe
połączone z lekcjami biblijnymi. Igrzyska Dziecięce otworzył wiceburmistrz Skoczowa Andrzej Bubnicki, po czym
zapłonął znicz olimpiady. Liczni zebrani, wśród których
przeważali młodzi uczestnicy olimpiady, oglądali przygotowany program artystyczny, po którym nastąpiła próba
bicia rekordu świata w przenoszeniu wody rękami. Organizatorami Igrzysk w Skoczowie są ; Parafie Kościoła
Rzymskokatolickiego w Skoczowie, Parafia Ewangelicko Augsburska w Skoczowie, Kościół Zielonoświątkowy ,,Wspólnota Ewangelii ''w Skoczowie i Misja ,, Centrum Służby Życia '' w Skoczowie. W niedzielę 22 lipca o
godz. 16 na Stadionie Miejskim w Skoczowie odbędzie
się uroczysta ceremonia zamknięcia igrzysk wraz z wręczeniem medali

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

Do pomocy aktywnie włączali się młodzi wolontariusze
także z naszej parafii

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 29(180)/2018, dnia 22 lipca 2018 r.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
JR 23, 1-6; PS 23 (22); EF 2, 13-18; MK 6, 30-34;
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Pan mówi: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska”. Dlatego to mówi Bóg Izraela, o
pasterzach, którzy mają paść mój naród: „Wy rozproszyliście moją
trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków”. Ja sam zbiorę resztę
swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem.
Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się
już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie
wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda
dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś
będzie imię, którym go będą nazywać: «Pan naszą sprawiedliwością»”.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście
daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części ludzkości
uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur -wrogość. W
swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak
drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w
sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez
Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co
zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam
pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem
jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
4

2
3

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Człowiek, który żyje dla
Boga, może nazwać się
szczęśliwym. Szczęśliwym
jest ten, kto sens swojego
istnienia czerpie z czystego
Bożego źródła.
Przychodzimy dzisiaj do
źródła Bożej Miłości - do
Jezusa, aby razem z Nim
pójść na miejsce pustynne i
powierzyć tylko Jemu nasze życie: radości i sukcesy, a także nasze troski,
zmartwienia i kłopoty.
Chrystus uczy dziś, że skuteczne apostolstwo nie jest
możliwe bez chwil wytchnienia obok Pasterza.
Tylko przy nim można nabrać sił fizycznych i duchowych, które są niezbędne w
drodze do nieba.

