PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
18 Tydzień okresu zwykłego, 5 VIII – 12 VIII 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 6 sierpnia), święto Przemienienia Pańskiego
7,00 1. Za †† teścia Ignacego Niemca oraz Teresę, Piotra i Mirosława oraz zmarłych
z rodziny Nie-mieć i Konewka
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od wnuczki Kornelii z rodziną
WTOREK (dnia 7 sierpnia)
17,00 1. Za † Annę Wróbel od III róży różańcowej
2. (poza parafią), Za † Emilię Bogusz
19,00 O uzdrowienia fizyczne, duchowe i psychiczne
ŚRODA (dnia 8 sierpnia), św. Dominika
7,00 1. Za † Kazimierza Staniczka, od teściowej z Mnicha
2. (poza parafią) Za † Karola Kubiciusa, od Ewy i Małgorzaty z rodzinami
CZWARTEK (dnia 9 sierpnia), św. Teresy Benedykty od Krzyża
17,00 1. Za zmarłych teściów Annę i Józefa, oraz dzieci
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od wnuka Mateusza z rodziną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII Niedziela zwykła, 5 sierpnia 2018 r.
1. Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek – święto Przemienienia Pańskiego, w tym dniu rozpoczyna się
diecezjalna piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym” o godzinie 8:00 Mszą świętą sprawowaną w hałcnowskim
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Pielgrzymów obejmujemy naszą modlitwą;
- w środę - wspomnienie św. Dominika, w czwartek – św. Teresy Benedykty od
Krzyża (Edyty Stein) patronki Europy;
- w piątek – św. Wawrzyńca, w tym dniu o g. 15 spod krzyża na Dolnym Borze
wyrusza tradycyjna skoczowska dziękczynna procesja na obchody odpustowe do
Bielowicka;
- w sobotę – św. Klary, w tym dniu na wałach jasnogórskich o g. 13,30 będzie
sprawowana Eucharystia na zakończenie diecezjalnej pielgrzymki, natomiast nocne czuwanie przed Obrazem Jasnogórskim będzie dla naszej diecezji 17/18 sierpnia.
2. We wtorek wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy zapraszamy na comiesięczną
Mszę św. z modli-twą o uzdrowienia; początek o g. 19 – zawiązanie wspólnoty,
poświęcenie wody, oleju i soli, o g. 19,30 – Msza św., adoracja i modlitwy wstawiennicze.

PIĄTEK (dnia 10 sierpnia), św. Wawrzyńca
17,00 1. Za †† rodziców Jóżeffa i Helenę
2. (poza parafią) Za † Andrzeja Kowalczyka, od sąsiadów z klatki

3. Rozpoczął się sierpień, miesiąc trzeźwości i abstynencji. Zachęcamy do wielkodusznego daru serca—modlitwy połączone z ofiarą abstynencji w intencji naszej
ojczyzny. Parafialna księga trzeźwości i abstynencji jest wystawiona na stoliku z
darami.

SOBOTA (dnia 11 sierpnia), św. Klary
17,00 1. Za †† rodziców Zuzannę i Szczepana, teściów Wacława i Zofię, ich rodziców
2. (poza parafią) Za † Annę Wróbel, od córki Ewy

4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. ul. G.
Bór- domy prywat-ne i ul. Parkowej, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców Międzyświecia.

NIEDZIELA (dnia 12 sierpnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji w intencji Heleny z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Łukasza z okazji urodzin oraz w intencji Sylwii i Łukasza z okazji rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Basi i Sławka oraz ich dzieci; błogosławieństwo rocznego dziecka Kamila Izdebskiego
19,00 W intencji mieszkańców ul. G. Bór 3

6. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby diecezji, a po Mszach św. do puszek członkowie rad parafialnych będą zbierać ofiary na przygotowanie uroczystości poświęcenia kościoła.

5. Kierowcom dziękujemy za udział w akcji „św. Krzysztof” i za ofiary (1040 zł)
złożone na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.

________________
Zanieśmy Chrystusa do naszych domów, szkół, zakładów pracy i wszędzie tam gdzie się
znajdujemy. Niech Boże błogosławieństwo da nam wewnętrzną pewność, że Jezus jest
zawsze z nami.

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, 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

PANIE, DAWAJ NAM ZAWSZE TEGO CHLEBA...
W książce „Moje spotkania ze słowem Bożym” znajdują
się świadectwa osób, w życiu których dokonała się przemiana, nawrócenie, którzy słowa pacierzy zamienili na życie.
Fragment jednego z nich: „Byłam wychowywana w wie-

rze, której przykazań starałam się przestrzegać. W mężu
spotkałam człowieka o innych charakterze, poglądach,
podejściu do ludzi i do Boga. Ta jego odmienność doprowadziła mnie do smutku, płaczu, zniecierpliwienia. Próbowałam szukać piłeczki, aby odbijać jego złe postępowania, odpłacając mu tym samym. Nasze wspólne życie
stawało się pełne napięć, nerwów, dręczenia się, wypominania. W takiej atmosferze, bez serdeczności wychowaliśmy dwoje dzieci. Również one stały się nerwowe,
skłócone. Trwało to 16 lat. Teraz już wiem, dlaczego w
naszym domu było tak okropnie – brakowało w nim na
co dzień Boga, brakowało modlitwy. Jedyne co zostało z
wiary, to niedzielna Msza św., ale już tylko z tradycji i
obowiązku”. Na szczęście ta osoba nie poprzestała na
stwierdzeniu faktów. Najpierw zetknęła się z ludźmi należącymi do ruchu Światło – Życie, zaczęła systematycznie czytać Pismo św., potem były rekolekcje w Częstochowie, czuwanie przed Obrazem Jasnogórskim i spowiedź z całego
życia. Wróciła do domu całkiem odmieniona. Pisze: Choć
mąż nie przeszedł gwałtownego nawrócenia, to dobro z
mojej strony zaczęło wyzwalać dobro w nim. Od 10 lat
jest w naszym domu codzienna, wieczorna modlitwa rodzinna, również spontaniczna, jest doceniana Eucharystia
i to nie tylko niedzielna. Przeżyłam przez te lata wiele
rekolekcji, dni skupienia, również z mężem i całą rodziną. Od 9 lat należymy z mężem do wspólnoty Domowego Kościoła, choć mąż sam o sobie mówi, że drepce w
miejscu, ja widzę, jak Bóg go przemienia. Mam za co
dziękować”.
Jeżeli zmienimy się my, zmieni się nasza rodzina,
parafia, zmieni się świat. Ale nie dokona się to, jeżeli nie
odnajdziemy Boga, jeżeli nie staniemy w Jego bliskości,
jeżeli nie pozwolimy, aby On nas nasycił, ogarnął, aby nas
dotknął.

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 31(182)/2018, dnia 5 sierpnia 2018 r.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
WJ 16,2-4.12-15 PS 78 EF 4,17.20-24 J 6,24-35
Czytanie z Księgi Wyjścia
Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela
mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej,
gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do
sytości...
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia: To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie
postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem...
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie
ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do
Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale
dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da
wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić,
abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Jezus odpowiadając rzekł
do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego:
„Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie
uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest
Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc
do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Chleb życia

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przychodzimy do Kościoła, aby sprawować
Ucztę Miłości. Nikt i nic
nas nie może „odłączyć
od miłości Chrystusowej”, bo tylko ona potrafi pokonać zło i
śmierć. Ta Miłość zwyciężyła na Krzyżu w
piątkowe popołudnie na
Golgocie. Chrześcijanin,
który podczas Eucharystii posila się Ciałem
Pańskim i Jego słowem,
nosi w sobie nie tylko
zadatek życia wiecznego
ale ma w sobie Bożą
moc i siłę, która pozwala
mu skutecznie walczyć z
grzechem.

