PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
20 Tydzień okresu zwykłego, 19 VIII – 26 VIII 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 20 sierpnia), św. Bernarda
7,00 1.Za †† męża Zbigniewa, teściów Helenę i Tadeusza
2. (poza parafią), Za † Andrzeja Kowalczyka, od rodziny z Radomska
WTOREK (dnia 21 sierpnia), św. Piusa X
17,00 1. Za † Andrzeja Kowalczyka , od siostry Danusi z mężem, ich córkami z rodzinami
2. (poza parafią) Za †† rodziców Helenę i Wiktora Lutczynów
ŚRODA (dnia 22 sierpnia), NMP Królowej
7,00 Za †† Annę Morkisz, rodziców i rodzeństwo
CZWARTEK (dnia 23 sierpnia), św. Róży z Limy
17,00 1. Za † ks. Stanisława Gawlasa w kolejna rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Zofię Raszka, od wnuczki Eweliny z rodziną
PIĄTEK (dnia 24 sierpnia), święto św. Bartłomieja Apostoła
17,00 1. Za †† dziadków z rodzin: Błachut, Grudzień, Matalik, Osiński oraz za dzieci
nienarodzone
2. (poza parafią) Za † Andrzeja Kowalczyka, od sąsiadów z ul. Morcinka 24 I kl.
SOBOTA (dnia 25 sierpnia)
17,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny z okazji 50 urodzin
2. (poza parafią) Za † Annę Wróbel, od Sp. Cyw. Zarządu Nieruchomości
NIEDZIELA (dnia 26 sierpnia), uroczystość NMP Częstochowskiej
7,30 Za † Annę Wróbel, od wnuków Karoliny, Edyty, Łukasza z rodzinami
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji członków róż różańcowych oraz za zmarłych
członków Żywego Różańca naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Edyty z okazji 20 urodzin
19,00 Za † Elżbietę Kubiniec, od wnuka Krystiana z żoną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX Niedziela zwykła, 19 sierpnia 2018 r.
1. W tygodniu obchodzimy m.in..: w poniedziałek wspomnienie św. Bernarda, we
wtorek – św. Piusa X, w środę - NMP Królowej, w piątek – święto św. Bartłomieja Apostoła
2. W sobotę odbędzie się spotkanie modlitewne wiernych z Polski, Czech i Słowacji na tzw. Trójstyku – początek o g. 9,30 w kościele MB Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku.
3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W tym dniu w parafii Bystra Krakowska odbędą się dożynki diecezjalne.
Dziękczynna Msza św. za tegoroczne żniwa w naszym kościele odbędzie się 9
września o g. 11,30.
4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
3, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 5. Bóg zapłać
za dziś składane ofiary na potrzeby inwestycyjne parafii.
5. Rodzicom dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym będą się przygotowywać do I Komunii św. w naszym kościele przypominamy o przyniesieniu do kancelarii parafialnej (najpóźniej do 10 września) wypełnionej deklaracji zgłoszenia
dziecka. Deklaracje są odebrania w zakrystii.
6. Burmistrz miasta Skoczowa zaprasza mieszkańców 28 VIII o g. 13 w sali Pod
Pegazem na bezpłatne szkolenie pn. „Stop manipulacji, nie kupuj prezentacji”,
która ma na celu ostrzeżenie szczególnie osób starszych przed nowymi rodzajami
oszustw różnych domokrążców i naciągaczy na zakupy i kredyty.
_______________
Umocnieni Bożą Mądrością i pokrzepieni Ciałem i Krwią Zbawiciela wróćmy do
naszej codzienności i głośmy Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię w naszych domach, rodzinach, w sąsiedztwie i w miejscach pracy. Niech w tej misji umacnia
nas błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

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

PIELGRZYMKA APOSTOLATU MARYJNEGO
28 lipca bieżącego roku uczestniczyliśmy w XXXVIII
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Maryjnego na
Jasną Górę. Podczas podróży autokarem modliliśmy się
na różańcu i śpiewaliśmy pieśni Maryjne, a w drodze
powrotnej odmawialiśmy kolejną część Różańca św.,
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, śpiewaliśmy pieśni i
dziękowaliśmy za to wszystko, co było naszym udziałem
i czym zostaliśmy obdarowani. W czasie podróżowania
przybliżono nam ideę Stowarzyszenia, mieliśmy możliwość wysłuchać objawień jakich dostąpiła Św. Katarzyna
Laboure oraz zaopatrzyć się w Cudowny Medalik i stosowne ulotki dotyczące Stowarzyszenia.
Na rozgrzanym słońcem Szczycie Jasnogórskim trwało
na modlitwie około 3000 pielgrzymów. Hasłem Pielgrzymki było: „Przez Maryję w Duchu Świętym do Jezusa”. Z naszej parafii pojechało 13 osób, zarówno
członków AM jak i parafian niezrzeszonych. Wspólnie z
nami pielgrzymowali AM ze Skoczowa, Ochab i Bąkowa, łącznie nasz autokar liczył 53 osoby. Na Jasnej Górze uczestniczyliśmy w programie Pielgrzymki, a osoby
spoza Apostolatu mogły indywidualnie spędzić czas w
Sanktuarium. Najważniejszym punktem naszego pielgrzymowania była Eucharystia pod przewodnictwem Ks.
biskupa Pawła Sochy z diecezji
zielonogórskogorzowskiej. W czasie Eucharystii przyjęci zostali nowi
Apostołowie Maryjni, a moderatorzy diecezjalni otrzymali nominacje na 5-letnią kadencję.
Maria Kisiała

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 33(184)/2018, dnia 19 sierpnia 2018 r.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
PRZ 9,1-6 PS 34 EF 5,15-20 J 6,51-58
Czytanie z Księgi Przysłów
Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn,
nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące
odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: «Prostaczek
niech tutaj przyjdzie!» Do tego, komu brak rozumu, mówiła:
«Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto
drogą rozsądku».
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak
mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą
Pana. I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie
wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha,
śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie
zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa
Chrystusa.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie
świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak
On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało
moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze
Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak
ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki».

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Pielgrzymki

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Podstawowym zadaniem
chrześcijanina jest modlitwa i miłość. Modlitwa,
czyli rozmowa z bezinteresowną Miłością, Miłością
która nie wahała się oddać życia za wszystkich
ludzi. Modlitwa rozszerza
nasze ciasne serca i czyni
je zdolnymi do miłowania
Boga i bliźniego. Podczas tej Eucharystii, prośmy dobrego Boga, aby
nauczył nas kochać, tą
miłością, jaką ukochał
nas. Pokłońmy się dziś
Eucharystycznemu Jezusowi, a otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli
poprosimy z żywą wiarą i
z czystym sercem.

