PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
17 Tydzień okresu zwykłego, 29VII – 5 VIII 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 30 lipca), św. Piotra Chryzologa
7,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Bronisławy z okazji 65 urodzin
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od wnuczki Zuzanny
WTOREK (dnia 31 lipca), św. Ignacego z Loyoli
17,00 1. Za † siostrę Michalinę i szwagra Leona Korcza w rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Annę Wróbel, od członków Żywego Różańca
ŚRODA (dnia 1 sierpnia), św. Alfonsa Marii Liguoriego
7,00 1. Za † męża i ojca Jerzego Podobińskiego
2. (poza parafią) Za † Teresę
I CZWARTEK (dnia 2 sierpnia)
17,00 1.Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę,
za zmarłych - ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
2. (poza parafią) Za † Kazimierza Staniczka, od teściowej z Mnicha
I PIĄTEK (dnia 3 sierpnia)
7,00 Za † Marka Olejniczaka w 21 r. śmierci
17,00 1. Za † Józefa Sajaka w 1 rocznicę śmierci, od żony, dzieci i wnuków
2. (poza parafią) Za † Władysława w 20 rocznicę śmierci
I SOBOTA (dnia 4 sierpnia), św. Jana Vianney’a
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających za grzechy
17,00 Za † męża Karola Pająka w 2 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Annę Wróbel, od syna Piotra
NIEDZIELA (dnia 5 sierpnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji w intencji Moniki i Mariusza z okazji 10 rocznicy ślubu
9,30 Za parafian
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Moniki, Grzegorza i synów
19,00 Za † Elżbietę Kubiniec, od wnuczki Dominiki z mężem

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVII Niedziela zwykła, 29 lipca 2018 r.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela, MGN).
Obchody liturgiczne tygodnia:
- we wtorek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli,
- w środę – św. Alfonsa Marii Liguoriego; w tym dniu rozpoczynamy miesiąc
trzeźwości i abstynencji – Episkopat Polski zachęca do podjęcia modlitwy
połączonej z darem abstynencji – w tym roku szczególnie w intencji Ojczyzny;
- w czwartek – dzień odpustu Porcjunkuli, który możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami nawiedzając kościół;
- w sobotę – św. Jana Marii Vianney’a
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca; modlimy
się o nowe powołania do służby Bożej, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed Mszą św., a dla dzieci w czwartek o g. 16, dla młodzieży i dzieci
podejmujących praktykę pierwszych piątków – w piątek od g. 16.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór
8b. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór- domy prywatne i ul. Parkowej.
Dziś po każdej Mszy św. błogosławimy pojazdy wzywając wstawiennictwa św.
Krzysztofa patrona kierowców. Kierowców zachęcamy, by włączyli się z tej
okazji w dzieło pomocy polskim misjonarzom. Odbierając przy błogosławieństwie pamiątkę można ofiarować w ramach akcji MIVA Polska „św. Krzysztof” dar na zakup środków transportu dla misjonarzy .
Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii, w przyszłą niedzielę – kolekta na potrzeby diecezji, a po Mszach św. do puszek członkowie rad parafialnych będą
zbierać ofiary na przygotowanie uroczystości poświęcenia kościoła.

Niech przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa pokrzepi nasze serca i umysły w budowaniu prawdziwej wspólnoty z naszymi braćmi i siostrami, a Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy niech nas w tym umacnia.

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

TO JEST NORMALNE
NASZA WIZJA: Będziemy wspólnotą katolicką, która
pielęgnuje wiarę i dary świeckich katolików, umożliwiając im skuteczniejsze, mocniejsze zaangażowanie
w pełnienie roli uczniów Jezusa Chrystusa, którzy rozpoznali i kierują się w swoim życiu misją wyznaczoną
przez Boga.
NASZE WARTOŚCI:
1. TO NORMALNE, że świeccy katolicy nawiązują żywą, rozwijającą się relację z Bogiem.

SPOWIEDŹ ŚW.
2. To normalne, że świeccy katolicy są zapalonymi
codziennie pół godziny przed działaczami chrześcijańskimi.
Mszą św.
3. To normalne, że świeccy katolicy mają wiedzę
MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
o swojej wierze, o Piśmie, doktrynie i nauczaniu KoO UZDROWIENIE ścioła, o historii Kościoła.
I wtorki o g. 19.
4. To normalne, że świeccy katolicy znają swoje chaMSZA SZKOLNA
ryzmaty posługi i skutecznie z nich korzystają przy
dla dzieci – I czwartek , g. 17
wypełnianiu życiowego powołania.
dla młodzieży – I piątek, g. 17
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

5. To normalne, że świeccy katolicy rozpoznają swoje
powołanie/życiową misję (przede wszystkim w zeświecczonym świecie) wyznaczone im przez Boga.
To normalne, że świeccy katolicy aktywnie rozpoznają
i przeżywają swoje powołanie.
6. To normalne, że świeccy katolicy mają za towarzyszy innych zaangażowanych świeckich katolików,
którzy ich zachęcają, pielęgnują, dostrzegają ich próby
naśladowania Jezusa.
7. To normalne, że lokalne parafie świadomie funkcjonują jako miejsca formacji świeckich katolików, dzięki
czemu mogą oni wypełniać punkty 1-6.
fragment książki Sh. Weddell,
Bądź uczniem Jezusa

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 30(181)/2018, dnia 29 lipca 2018 r.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
2 KRL 4, 42-44; PS 145; EF 4, 1-6; J 6, 1-15;
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów
jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał:
„Podaj ludziom i niech jedzą”...
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali
w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą
pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w
miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest
pokój...
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł
za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi
uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A
mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał
czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”.
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do
Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem
rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu
tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie,
rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile
kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z
pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających,
napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki
cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”.
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go
obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
„To normalne”

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca uwagę na
prawdę, że każdy człowiek, a szczególnie
chrześcijanin potrzebuje
chleba nie tylko powszedniego do życia, ale
również i tego chleba,
który pokrzepia ciało
i duszę. Podczas każdej
Eucharystii jesteśmy
świadkami cudownego
rozmnożenia chleba,
który dokonuje się mocą
Ducha Świętego. Przychodzimy także dziś do
ołtarza, aby karmić się
manną z nieba, która ma
moc i daje siłę w ziemskim pielgrzymowaniu.

