PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
21 Tydzień okresu zwykłego, 26 VIII – 2 IX 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 27 sierpnia), św. Moniki
7,00 1.Za †† Józefę i Józefa Bąków i zmarłych rodziców z obu stron
2. (poza parafią), Za † Zofię Raszka, od rodziny Buczkowiczów
WTOREK (dnia 28 sierpnia), św. Augustyna
17,00 1. Za † Mariana Szafrańca , od Stefanii i Mariana Rosiów z Lublicy
2. (poza parafią) Za †† Andrzeja Kowalczyka, od bratanicy Alicji z mężem
ŚRODA (dnia 29 sierpnia), Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
7,001.Za †† Wiktora i Danutę Bożków
2. Za Andrzeja Kowalczyka, od bratanicy Małgorzaty z rodziną
CZWARTEK (dnia 30 sierpnia)
17,00 1. O łaskę głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu w naszej codzienności oraz w
intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ
2. Za † Zofię Raszka, od Anny Lazar
PIĄTEK (dnia 31 sierpnia)
17,00 1. Za †† siostrę Agatę Kubasiak w 25 rocznicę śmierci, rodziców Matyldę i
Władysława Starowiczów
2. Za † Andrzeja Kowalczyka, od przyjaciół córki Sylwii
I SOBOTA (dnia 1 września)
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających; Różaniec fatimski
17,00 Za † Andrzeja Kowalczyka, od Jadwigi Rusieckiej z rodziną
NIEDZIELA (dnia 2 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Piotrowskich
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agaty, Zbigniewa z okazji rocznicy ślubu oraz
w intencji córki Pauliny z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Zdzisławy z okazji 70 urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Nadii i Tatiany z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość NMP Częstochowskiej, 26 sierpnia 2018 r.
W ostatnim tygodniu sierpnia – Msze św. będą: w poniedziałek i środę o g. 7, wtorek,
czwartek i piątek – o g. 17. W sobotę z racji I soboty – dwie Msze św. rano i wieczorem, natomiast od przyszłej niedzieli Msze św. popołudniowe będą o g. 16,30.
2. Dziś odbywają się diecezjalne obchody dożynkowe w Bystrej Krakowskiej. W naszym kościele dziękczynna Msza św. za tegoroczne żniwa odbędzie się 9 września
o g. 11,30. W tym dniu także chcemy zorganizować kiermasz ciast i uruchomić
kawiarenkę parafialną w wyremontowanej sali Domu Spotkań. Już dziś prosimy o
ofiarowanie darów plonów ziemi do przyozdobienia ołtarza oraz o ofiarowanie
ciast na kiermasz.
3. We wtorek o g. 19 na Mszę św. rozpoczynającą kolejny rok formacji zaprasza
wspólnota ewangelizacyjno- modlitewna św. Bogurodzicy. W piątek o g. 18 – na
probostwie spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Natomiast Msze św. na
rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży będą w następnym tygodniu - w
pierwszy czwartek i piątek września.
4. W tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Moniki, we wtorek św.
Augustyna, w środę – męczeństwo św. Jana Chrzciciela. W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego.
5. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszam na poranną Mszę św.
ku czci niepokalanego Serca NMP z modlitwą wynagradzającą za grzechy o g. 7, a
po Mszy św. do udziału w nabożeństwie różańcowym. W tym dniu od g. 8 – odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy zgłosić chorych w zakrystii.
6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 3,
w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka Bóg zapłać za
ofiary ub. niedzieli na potrzeby inwestycyjne parafii.
7. 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.
Również kandydatów do Bierzmowania prosimy, jeśli tego jeszcze nie uczynili, by
przynieść do kancelarii swoją deklarację zgłoszenia.
8. Burmistrz miasta Skoczowa zaprasza mieszkańców we wtorek o g. 13 w sali Pod
Pegazem na bezpłatne szkolenie pn. „Stop manipulacji, nie kupuj prezentacji”,
która ma na celu ostrzeżenie przed nowymi rodzajami oszustw.
Wychodzimy z tej ofiary umocnieni i przemienieni przez Chrystusa, by nieść naszej ojczyźnie cząstkę dobra, jaką Bóg złożył w nasze serca. Idziemy z błogosławieństwem Boga
i pod opieką Maryi.

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

KANA
„Była tam Matka Jezusa”. Na weselu w Kanie Matka Jezusa
jest zajęta powszednimi sprawami, służy pokornie młodym
weselnikom, jak kiedyś w domu Elżbiety. Zauważa brak wina brak, który przy wschodniej gościnności jest hańbą dla gospodarzy. „Nie mają wina” - oto wrażliwość jej oczu, jej serca przykład dla nas zagonionych w świecie, zapominających o
tym, że obok jest ktoś drugi. Obok wrażliwości widać pokorę.
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Nic nie mówi do
Syna, nie jej dyktować, co On ma czynić. I oto okazuje się, że
Pan akceptuje uwagę Matki wiedząc, co jest naprawdę dobre.
Znak w Kanie zapowiada nadejście nowych czasów, czasów
mesjańskich, a symbolem ich szczęścia i błogosławieństwa jest
właśnie wino. Rola Matki Jezusa jest w tym wydarzeniu wielka,
tak, że nawet protestancka komentatorka Pisma św. France
Quere powiada, że Maryja urodziła Jezusa w Betlejem; teraz w
Kanie rodzi Chrystusa.
W Kanie Matka Jezusa wypowiada tylko dwa zdania:
prośbę skierowaną do Syna i prośbę do uczniów. Jakby autor
Ewangelii w tym samym fakcie chciał wyrazić to, że nie są to
dwa zwyczajne zdania, że mają one szerszy wymiar. Wskazują
na miejsce Matki Jezusa wśród ludu Bożego w podwójnej roli:
jako błagającej Syna i jako tej, która uczy jak być Mu posłusznym. „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie!” Ileż treści
kryje się w tym „wszystko”. Nasza wierność Bożym przykazaniom, nasza codzienna modlitwa, gorliwość wobec tajemnicy
Eucharystii, umiłowanie Słowa Bożego, nasze życie rodzinne,
sąsiedzkie i społeczne, nasze obyczaje. Zastanówmy się, czy
jesteśmy temu wezwaniu posłuszni. Czasu nie starczy i życia
braknie, by to polecenie wypełnić do końca. Pomyślmy też, czy
nie ulegamy pokusie dyktowania Bogu tego, co On powinien
czynić, zamiast raczej prosić Go, by nasze chęci były poddane
Jego woli. Tyle prostych i konkretnych pouczeń, które możemy
zabrać ze sobą, zatrzymując się dziś na krótko w Kanie.
Obchodzimy uroczystość NMP Częstochowskiej. Myśląc o tym szczególnym sanktuarium, odnosimy do niego czytane dziś słowa: „Była tam Matka Jezusa”. Zresztą nie tylko do
tego miejsca można odnieść te słowa; wszędzie, gdzie klękają
uczniowie Chrystusa i modlą się razem wspominając Ją właśnie, ona duchowo tam jest. Bowiem wszędzie można usłyszeć
jej zdanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

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 34(185)/2018, dnia 26 sierpnia 2018 r.
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ; CZYTANIA MSZALNE:
PRZ 8,22-35 PS 48 GA 4,4-7 J 2,1-11
Czytanie z Księgi Przysłów
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od
dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia
powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie
istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi...
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał
do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli
zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie
mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub
Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których
każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich
Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Kana i Jasna Góra

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przychodzimy dzisiaj, aby
wyznać naszą wiarę i nasze
przywiązanie do Kościoła,
by złożyć hołd Tej, która jest
naszą Królową i z Jasnej
Góry wspiera nas i prowadzi do swego Syna, Jezusa.
Pierwszy cud uczynił Jezus
na prośbę swej Matki w
Kanie Galilejskiej, by ukazać, że jest posłanym przez
Ojca Zbawicielem, ale także,
by ludziom dać znak, że
troszczy się o ich małe sprawy. On się na to narodził z
Maryi Dziewicy, by wyzwolić ludzi z niewoli prawa, by
nauczyć ich prawdziwej
mądrości i utwierdzić pokój.
Znakiem Jego miłości jest
Kościół - Nowa Jerozolima i
nowa świątynia na górze
Syjon..

