PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
19 Tydzień okresu zwykłego, 12 VIII – 19 VIII 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 13 sierpnia)
7,00 Za † Kazimierza Staniczka, od Piotra i Grażyny Kocur z rodziną
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Miłosierdzia, 18 – Różaniec cz. III i IV
20,00 1. Za † Agnieszkę i Jana Kowalówków
2. (poza parafią) Za † Annę Wróbel, od sąsiadów z klatki
WTOREK (dnia 14 sierpnia), św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona diecezji
17,00 1. Za †† Kazimierza i Marię Potępów
2. (poza parafią), Za † Andrzeja Kowalczyka, od braci Grzegorza i Olka
ŚRODA (dnia 15 sierpnia), uroczystość Wniebowzięcia NMP
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Górny Bór 4
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała z okazji urodzin
11,30 O miłość i potrzebne łaski w rodzinie
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Adriana z okazji 20 urodzin z prośbą o
Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
CZWARTEK (dnia 16 sierpnia), św. Stefana
17,00 1. Za † Irenę Klima; 2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od siostry Zuzanny
PIĄTEK (dnia 17 sierpnia), św. Jacka
17,00 1. Za † Kazimierza Bobera w 1 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Andrzeja Kowalczyka, od siostry Basi z rodziną
SOBOTA (dnia 18 sierpnia)
17,00 1. Za † Zofię Raszka, od wnuka Janka
2. (poza parafią) Za † Karola Kubiciusa, od córek Ewy i Kasi z rodzinami
NIEDZIELA (dnia 19 sierpnia)
7,30 Za † Annę Wróbel, od uczestników modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Stanisława z okazji Złotego Jubileuszu
Małżeńskiego
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny z okazji urodzin z prośbą o potrzebne
dary Ducha Św. i Boże błogosławieństwo; Liturgia chrzcielna, błogosławieństwo
rocznego dziecka Filipa Kobieli
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Jacka z okazji urodzin oraz w intencji wnuków Stefana i Filipa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX Niedziela zwykła, 12 sierpnia 2018 r.
1. W poniedziałek zapraszamy do licznego udziału w kolejnym czuwaniu fatimskim. Program czuwania: g. 17 – wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina Miłosierdzia, g. 18 – Różaniec cz. bolesna (prowadzą róże różańcowe), g. 19 – Różaniec, cz. chwalebna (prowadzi ADŚ), g. 20 – Msza św. z rozważaniem 7 słów Jezusa i Maryi, a po niej procesja z figurą MB Fatimskiej wokół kościoła, akt zawierzenia i Apel Jasnogórski.
2. We wtorek obchodzić będziemy wspomnienie św. Maksymiliana, patrona naszej diecezji. Ks. Biskup ordynariusz zaprasza w tym dniu 14 sierpnia br. na
uroczystości ku św. Maksymiliana Kolbe wszystkich Diecezjan, szczególnie Honorowych Dawców Krwi oraz członków Bractw Trzeźwości, którym patronuje
św. Maksymilian. Podczas tej uroczystości św. Maksymilian Kolbe zostanie ogłoszony patronem Ziemi Oświęcimskiej. Początek obchodów w kościele św.
Maksymiliana w Oświęcimiu godzinie 8:30, skąd wyruszy procesja na teren byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Nabożeństwo upamiętniające
śmierć św. Maksymiliana zostanie także odprawione o godzinie 8:00 kościele
OO. Franciszkanów w Harmężach, po którym wyruszy procesja do Obozu. Tam,
w pobliżu Bloku 11 o godz. 10:30 rozpocznie si uroczysta Eucharystia pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
3. W środę przypada jedno z największych świąt maryjnych - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest uczczeniem niezwykłego przywileju Bogurodzicy, wziętej z ciałem do nieba, bo „grób ani śmierć nie mogły jej
zatrzymać”, a nas zaprasza do udziału w Jej chwale. W tradycji ludowej święto to
jest też nazywane świętem Matki Bożej Zielnej, bo w tym dniu przynoszono do
poświęcenia zioła (zachęcamy do podtrzymywania tej tradycji). Jest to święto nakazane, w naszym kościele Msze św. w porządku niedzielnym. W tym dniu kolekta na budowę domu księży emerytów w Andrychowie.
4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom Międzyświecia, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 3.
5. 6. Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli na przygotowanie uroczystości poświęcenia kościoła . W przyszłą niedzielę kolektę na potrzeby inwestycyjne parafii zbiorą
członkowie rad parafialnych.
_______________
Z Jezusem, z Jego pokarmem na życie wieczne w sercu, z Jego błogosławieństwem
możemy od siebie wymagać więcej i przemieniać się z grzesznych egoistów - w
braci zbliżających się do siebie w rodzinach, miejscach pracy...

Kancelaria
parafialna w okresie wakacji

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maryja nie była różą, w której bóstwo na jakiś czas
spoczęło; była kanałem, przez który Bóg przyszedł
do nas. Maryja nie mogła już żyć bez Marzenia, które zrodziła, ani Marzenie nie mogło już żyć bez Niej,
w ciele i duszy. Jej miłość do Boga porwała Ją
wzwyż; Jego miłość do Matki wyniosła Ją wzwyż.
Nasz Pan nie mógł zapomnieć o kołysce, w której
w okresie wakacji:
leżał. Podczas zwiastowania anioł powiedział: „Pan
pon, i śr. 7,00,
z Tobą”. Podczas wniebowzięcia: „Maryja jest z
wt, czw, pt., sob. 17,00
Panem”. Jej wniebowzięcie jest gwarancją, że moSPOWIEDŹ ŚW.
codziennie pół godziny przed dlitwy do Niej zostaną wysłuchane. Syn jest po prawicy Ojca; Ona - po prawicy Syna. abp F. Sheen
Mszą św.
bezpośrednio po Mszy św.
w tygodniu
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 19,00;
w tygodniu:

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

_________________________________
ZAPROSZENIE
Wydział Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji zaprasza , narzeczonych, każdego, wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę oraz umiejętności w budowaniu
szczęśliwego małżeństwa i rodziny na dwuletnie Diecezjalne Studium Teologii Rodziny. Zajęcia odbywają się
w sobotę, raz w miesiącu, w Bielsku-Białej. Więcej informacji o studium i zapisach znajduje się na plakacie.
Ogłoszenie (NA PROŚBĘ PKP)
Od 1 czerwca 2018 r. przejazdy kolejowo-drogowe zostały wyposażone w naklejki z Indywidualnym Numerem
Identyfikacyjnym. Projekt ma na celu pomóc osobom,
które znajdą się na dowolnym przejeździe kolejowodrogowym w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Po wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja i napędów rogatkowych znajdują się żółte naklejki, które posiadają indywidualny numer identyfikacyjny. W przypadku
awarii, zagrożenia wypadkiem lub wypadku dzwoniąc
pod wskazany na naklejce numer telefonu i podając operatorowi numer przejazdu, zwiększa się szansa na odpowiednio wczesne zatrzymanie ruchu pociągów, a tym
samym uniknięcie nieszczęśliwego w skutkach zdarzenia.

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 32(183)/2018, dnia 12 sierpnia 2018 r.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
WJ 16,2-4.12-15 PS 78 EF 4,17.20-24 J 6,24-35
Czytanie z z Pierwszej Księgi Królewskiej
Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi.
Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć,
rzekł: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” Po czym położył się tam i
zasnął.
A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!” ...
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego,
którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie,
gniew, wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie
sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i
postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność
Bogu.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział:
„Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie
jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”
Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który
Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie
znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest
od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i
pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa,
nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Wniebowzięcie
Zaproszenia,
ogłoszenia

2
3
4
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza
duszy i ciała, aby w tej
Eucharystii pokrzepić się
Ciałem i Jego Krwią, a
także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi
w najbliższym tygodniu.
Otrzymane dobra od Boga, nie pozostają tylko
przy osobie, która jest
najbliżej tych dóbr.
Również my, chrześcijanie otrzymujemy dziś w
darze od Stwórcy Eucharystię, która nie tylko jest
dla nas, ale również dla
tych, którzy o niej tak
często zapominają i ją
lekceważą.

