PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
22 Tydzień okresu zwykłego, 2 IX – 9 IX 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII Niedziela zwykła, 2 września 2018 r.

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
16,00 Nabożeństwo ku czci Bożego Serca
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Nadii i Tatiany z okazji urodzin

1.Od dzisiejszej niedzieli Msze św. popołudniowe będą o g. 16,30. Przed Mszą na g.
16 zapraszamy do udziału w nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tygodniu codziennie 2 Msze św. o g. 7 i 17. Kancelaria parafialna czynna
będzie w zwykłych porach (poniedziałek i piątek od 8 do 9, we wtorek i czwartek
od 15,30 do 16,30, a w środę od 18 do 19).

PONIEDZIAŁEK (dnia 3 września), św. Grzegorza Wielkiego
7,00 Za † Krystynę Hałgas od męża
17,00 Za † Henryka Mazura w 7 rocznicę śmierci, od żony, dzieci i wnuków

2. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11,30 będziemy dziękować Bogu za
tegoroczne plony ziemi. W tym dniu także chcemy zorganizować kiermasz ciast i
uruchomić kawiarenkę parafialną w wyremontowanej sali Domu Spotkań. Już dziś
prosimy o ofiarowanie darów z plonów ziemi do przyozdobienia ołtarza oraz o
ofiarowanie ciast na kiermasz.

WTOREK (dnia 4 września)
7,00 Za † Huberta Żertkę
17,00 Za † córkę Beatę
19,00 O uzdrowienia fizyczne, psychiczne i duchowe
ŚRODA (dnia 5 września) św. Matki Teresy z Kalkuty
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Ireny z okazji urodzin
17,00 Za †† męża Mirosława, synową Alicję, teścia Józefa i rodziców
I CZWARTEK (dnia 6 września)
7,00 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
zmarłych - ks. Piotra i ks. Gerarda oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne
17,00 1. W intencji dzieci, rodziców i wychowawców o dary Ducha Św. w nowym
roku szkolnym 2. Za † Leszka Lasotę i rodziców
I PIĄTEK (dnia 7 września), św. Melchiora Grodzieckiego
7,00 Za †† Erykę i z rodziny Hyb
17,00 1. Za †† rodziców Zofię i Stanisława, teściów Marię i Stanisława
2. Za †† Zbyszka Kądziołkę, od mamy, brata Łukasza, Zuzi, Kornelii, Agnieszki
SOBOTA (dnia 8 września), święto Narodzenia NMP
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji urodzin
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Gabrysi z okazji urodzin
NIEDZIELA (dnia 9 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Piotra z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Łukasza w rocznicę ślubu z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla dzieci
11,30 Z podziękowaniem za plony ziemi w intencji parafian;
błogosławieństwo rocznego dziecka Franciszka Kucieja
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Magdaleny i Bogusława z okazji 15 r. ślubu

Od tego tygodnia w godzinach kancelaryjnych przyjmowane będą intencje mszalne na
przyszły rok.

Zespół muzyczny White Deer w tym dniu przed naszym kościołem zaprasza po Mszy
św. o g. 9,30 i 11,30 na koncert charytatywny mający na celu wspomóc Stowarzyszenie „PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Niepokalanej”. Wszystkim darczyńcom
składamy z góry serdeczne podziękowania.
3. We wtorek o g. 19 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie zaprasza wspólnota
ewangelizacyjno- modlitewna św. Bogurodzicy.
W czwartek o g. 17 zapraszamy dzieci z kl. I-VI, a w piątek o g. 17 z kl. VII-VIII i
gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalną na Msze św. inaugurujące nowy rok
szkolny. Zapraszamy też rodziców i wychowawców, a od g. 16 w te dni Spowiedź
św. dla dzieci i młodzieży. Uczniowie kl. VIII i III gimnazjum po Mszy św. w piątek rozpoczynają spotkania formacyjne do Bierzmowania. Na to spotkanie zapraszamy też osoby ze starszych roczników, które jeszcze tego sakramentu nie przyjmowały.
4. W tygodniu obchodzimy I czwartek i piątek miesiąca. Wszystkich zachęcamy do
odnowienia życia sakramentalnego, do udziału w nabożeństwach, adoracji Ipiątkowej i ofiarowaniu Komunii wynagradzającej.
5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
7, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 9. Bóg zapłać
za ofiary na potrzeby diecezji. Po Mszach św. członkowie rad parafialnych będą
zbierać ofiary na przygotowanie uroczystości poświęcenia kościoła.
6. 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 piątku do kancelarii swoją deklarację zgłoszenia.

Kancelaria
parafialna czynna:

pn. i pt. g. 8-9,
wt. i czw. g. 15,30-16,30
środa, g. 18-19
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00 i 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

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
W dniach 6-11.08.2018 odbyła się XXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem "Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym" . Pielgrzymi rozpoczęli ten czas Mszą
Świętą w Hałcnowie pod przewodnictwem ks. Biskupa
Romana Pindla. Na pielgrzymi szlak wyruszało 9 grup z
naszej diecezji, w tym liczna grupa z Węgier. Pątnicy,
których było ok. 1200, przebyli ok. 120 km. Było również kilka atrakcji, m.in. koncert zespołu Gospel w Trzebini Sierszy lub wieczór uwielbienia pod przewodnictwem ks. Przemysława Sawy w Koziegłówkach. Sądzę,
że był to czas umacniania wiary i pogłębiania relacji z
Duchem Świętym.
Weronika Bujok
W tym roku znów wybrałam sie na Jasną Górę z
pielgrzymką diecezji Bielsko-Żywieckiej. Ponownie spędziłam wspaniały czas na rozmyślaniach, modlitwie,
uczestnictwie w konferencjach. Na postojach czekały na
nas tańce, śpiewy i zabawy oraz poczęstunek. Mogę
śmiało powiedzieć, że te rekolekcje w drodze wzmocniły
moje więzi z Bogiem.
Nie byłam pewna, czy znów pielgrzymować do Pani
Częstochowskiej, ale namówiła mnie moja przyjaciółka.
Teraz cieszę się z tej decyzji, ponieważ nawiązałam nowe
znajomości, usłyszałam wiele wartościowych wypowiedzi, co pomogło mi pogłębić moja wiarę i miłość do Boga i bliźniego.
M. i J.
Bądź siewcą
Rozsiewaj, rozsiewaj!/ Błogosławiony jest zasiew/
nasienia nadziei./ Rozsiewaj swój uśmiech, /
by zajaśniał radością wokół ciebie./
Rozsiewaj swoje siły,/ by stawić czoło/ trudnościom życia./ rozsiewaj swoje męstwo,/ aby dodawać odwagi innym./ Rozsiewaj swój zapał/ swą wiarę/ swą miłość,/
wszystko, co w Tobie jest dobre./
Rozsiewaj sprawy mało ważne/ i rzeczy bez wielkiego
znaczenia./ Rozsiewaj i miej ufność, że każde ziarnko
wzbogaci/ mały skrawek ziemi/ dla dobra i radości ludzi./
Bądź siewcą.
Anonim

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 35(186)/2018, dnia 2 września 2018 r.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
PWT 4, 1-2. 6-8; PS 15; JK 1, 17-27; MK 7, 1-8. 14-15. 21-23;
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
W TYM NUMERZE
Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: „A teraz, Izraelu, słuchaj
praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli
do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic
nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmieIntencje mszalne
2
cie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakłaOgłoszenia
3
dam...
Piesza Pielgrzymka 4
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i
wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego
nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas
przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń...
WPROWADZENIE
Słowa Ewangelii według świętego Marka
DO LITURGII:
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, któEucharystia to źródło i
rzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów
szczyt chrześcijańskiego
brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeużycia. W Liturgii Mszy
sze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie
Świętej,
którą celebrujejedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z
my
słowa
sprawiają to, co
rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
oznaczają.
Kiedy kapłan
zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
wypowiada formułę konZapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi
sekracji nad hostią i wiuczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nienem, hostia ta staje się
czystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz porzeczywiście Ciałem
wiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie
Chrystusa, a wino wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżKrwią
Pańską, która obno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie
myła
nas z grzechu w
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
piątkowe popołudnie na
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w
Golgocie. Również słowo
człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z
Boże proklamowane w
człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z
liturgii ma moc zbawczą,
serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
jest zawsze żywe i skucudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zateczne, zdolne osądzić
zdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi
pragnienia
i myśli naszei czyni człowieka nieczystym”.

go serca.

