PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
15 Tydzień okresu zwykłego, 15 VII – 22 VII 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 16 lipca), NMP z Góry Karmel
7,00 1. Za † Władysława Predko w 1 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Kazimierza Staniczka, od rodziny Wanat
WTOREK (dnia 17 lipca)
17,00 1. Za † męża Zenona, od pp. Zielińskich
2. (poza parafią) Za † Stefanię Zgolak, od wnuka Pawła z rodziną
ŚRODA (dnia 18 lipca), św. Szymona z Lipnicy
7,00 1. Za † Kazimierza Staniczka, od rodziny Brzezinka, Flis
2. (poza parafią) Za † Krystynę Copija, od rodziny Ciszków
CZWARTEK (dnia 19 lipca)
17,00 1. Za †† Szymona i Stefanię Talik
2. (poza parafią) Za pomordowanych na Wołyniu
PIĄTEK (dnia 20 lipca), bł. Czesława
17,00 1. Za † Czesława i Olimpię Mocałów
2. (poza parafią) Za † tatę Karoliny Kazimierza Staniczka, od przyjaciółek
Doroty Tarnawa i Magdaleny
SOBOTA (dnia 21 lipca)
17,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry o Boże błogosławieństwo i
dary Ducha Św.
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od córki Urszuli z rodziną
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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV Niedziela zwykła, 15 lipca 2018 r.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela, MGN).
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).
W poniedziałek będziemy obchodzić wspomnienie NMP z Góry Karmel, czyli
MB Szkaplerznej. Po Mszy św. o g. 7 będzie możliwość przyjęcia św. szkaplerza.
W poniedziałek o g. 16 na rynku skoczowskim rozpoczynają się Igrzyska sportowe dla dzieci Kid’s Games., inicjatywa ekumeniczna oparta na sporcie i Biblii.
Zaproszenia: - autokarowa pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę w
sobotę 28 lipca – zapraszamy wszystkich chętnych (wyjazd o g. 5,30 ze starego targowiska, zapisy z wpłatą 40 zł w zakrystii); - parafia w Puńcowie organizuje pielgrzymkę dziękczynną do Rzymu w dniach 11-19 października,
można się dołączyć, zapisy do 30 lipca, szczegóły w gablotce i zakrystii; trwa ewangelizacja na szczytach Beskidów pn. „Ludzie z gór” (szczegóły w
gablotce).
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Górny Bór 6. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 7.
Bóg zapłać za ofiary na inwestycyjne potrzeby parafii (obecnie trwa malowanie
Sali Domu Spotkań).
Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Jezus daje nam dzisiaj konkretne
wskazania, w jaki sposób mamy wykonać swą misję. Mamy pozostawić bagaże
naszego życia i iść głosić Jezusa wszystkim tym, których spotkamy. Niech błogosławieństwo Boże, będzie dla nas umocnieniem i wsparciem w głoszeniu
Zbawiciela wszystkim potrzebującym.

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

PRZED POŚWIĘCENIEM KOŚCIOŁA
Podczas spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej 15
VI omawiany był stan przygotowań do uroczystości poświęcenia kościoła parafialnego, m.in..
- w przygotowaniu jest monografia na 25-lecie parafii
opracowywana przez historyka prof. G. Wnętrzaka
- gromadzone są materiały do okolicznościowej
wystawy, a także filmiku ukazującego nasz kościół i parafię,
- przygotowywana jest sama liturgia uroczystej Mszy
św., oprawa muzyczna—m.in.. potwierdził swój występ
w dziękczynnym koncercie—chór Gospel Sound z Katowic; będzie też wydana broszura w przebiegiem liturgii
dla uczestników uroczystości; trwają też starania o sprowadzenie relikwii św. Jana Sarkandra, św. Jana Pawła II i
św. Faustyny, by umieścić je w ołtarzu wraz z relikwiami
św. Pastuszków z Fatimy oraz św. Maksymiliana;
- w kościele zostały odnowione sedilla—miejsce przewodniczenia i ławki dla służby liturgicznej w prezbiterium oraz uzupełniony został o dodatkowe elementy
witraż Jezusa Zmartwychwstałego, a w dawnej kaplicy Domu Spotkań trwają prace remontowe - wykonana została instalacja wodna i grzewcza, obecnie trwa malowanie i wyposażenie w oświetlenie i nagłośnienie;
- ustalono, że na cele przygotowania uroczystości dodatkowe zbiórki ofiar będą przeprowadzane w pierwsze niedziele miesiąca po Mszach św.

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 28(179)/2018, dnia 15 lipca 2018 r.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
AM 7, 12-15; PS 85; EF 1, 3-14; MK 6, 7-13;
Czytanie z Księgi proroka Amosa
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź,
uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w
Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”.
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie
jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem
wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu
mego, izraelskiego»”.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i
nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą
obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez
Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i
zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla
dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w
Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać
ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I
przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani
chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w
sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich:
„Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was
słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Każdy z nas jest powołany do rozszerzania Bożego królestwa tutaj na
ziemi. Słuchając Boga
nie tylko sami będziemy
szczęśliwi, ale posiądziemy moc i umiejętność
zjednywania Bogu bliźnich i pomagania im.
Ewangelista święty Marek daje nam dzisiaj
praktyczne rady, które
pozwolą nam z odwagą
głosić Jezusa Chrystusa,
który jest prawdziwym
darem dla człowieka.
Darem przebaczającym i
uzdrawiającym nasze
ciała i dusze.

