PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
11 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 18 VI - 25 VI 2017 r.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 18 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wojciecha z okazji 20 urodzin
11,20 Procesja Bożego Ciała wokół kościoła
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mamy z okazji urodzin i imienin;
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Michała z okazji r. ślubu
PONIEDZIAŁEK (dnia 19 czerwca),
7,00 Za † Rudolfa Brachacza
17,00 Za †† teściów Annę i Józefa oraz ich dzieci
WTOREK (dnia 20 czerwca)
7,00 Za †† Teresę i Józefa Kłusek oraz Krystynę Jamróz w 5 rocznicę śmierci.
17,00 1. Za †† męża Bronisława Pietrasinę w 4 rocznicę śmierci, rodziców z obu
stron i Annę;
2. Za † Leszka Urbańskiego, od pracowników Urzędu Miejskiego w Skoczowie
ŚRODA (dnia 21 czerwca), św. Alojzego Gonzagi
7,00 Za † Mariana Grubę, od rodziny Kubicjusz i Kluz
17,00 Za †† rodziców Stanisława i Leopoldę Grębla
CZWARTEK (dnia 22 czerwca), Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
7,00 Za † Mariana Grubę, od rodziny Pasterny
17,00 Nabożeństwo i procesja Bożego Ciała wokół kościoła; Msza św.
1. Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci, młodzieży, służby liturgicznej, rodziców i wychowawców z okazji zakończenia Roku Szkolnego i Katechetycznego
2. Za † Zofię Bałuszyńską, od sąsiadów; Błogosławieństwo kwiatów i dzieci
PIĄTEK (dnia 23 czerwca), uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa, Dzień Ojca
7,00 Za † Mariana Grubę, od sąsiadów
17,00 Do Opatrzności Bożej o potrzebne łaski w dniu urodzin
SOBOTA (dnia 24 czerwca), uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7,00 Za †† rodziców
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Oliwii z okazji urodzin
XII NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 25 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mamy Anny z okazji 90 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Katarzyny i Krzysztofa z okazji 18 r. ślubu
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji córki Joanna z okazji urodzin
2. Dziękczynno-błagalna w intencji kręgu małżeńskiego
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Karoliny z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11 NIEDZIELA zwykła.
dnia 18 czerwca 2017 r.
1.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, MGN, „Niedziela”)
2. Trwa oktawa Bożego Ciała. Przed Mszą św. o g. 11,30 idziemy z procesją wokół
kościoła. Przed wieczorną Mszą św. o g. 18,45 zapraszamy na nabożeństwo ku czci
Bożego Serca.
3. W tygodniu zapraszamy do udziału w krótkim nabożeństwie eucharystycznym na
zakończenie adoracji, a czwartek na zakończenie oktawy nabożeństwo zakończymy
procesją teoforyczną wokół kościoła.
4.
Spotkania formacyjne: w poniedziałek o g. 19 w kaplicy spotkanie modlitewne wspólnoty Zacheusz, we wtorek – na spotkanie formacyjne zaprasza wspólnota
św. Bogurodzicy, w środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie do salki
kaplicy Klub Seniora.
5.
W czwartek na g. 17 zapraszamy dzieci i młodzież z rodzicami i wychowawcami na Mszę św. dziękczynną z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego. Od godz. 16 Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. Podczas Mszy św. do służby
liturgicznej zostaną włączeni nowi kandydaci, na koniec Mszy św. będzie na zakończenie oktawy Bożego Ciała specjalne błogosławieństwo - dzieci i wianków kwiatów, które prosimy przynieść, a po Mszy św. zapraszamy do salki służbę liturgiczną
oraz dzieci z oratorium z rodzicami na agapę.
6.
W piątek będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy do licznego udziału we Mszy św., a przed wieczorną Mszą św. do
udziału w nabożeństwie ku czci Bożego Serca. Z racji uroczystości nie obowiązuje
w tym dniu post piątkowy.
7.
W sobotę obchodzić będziemy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
8.
Do 20 czerwca trwają zapisy na pielgrzymkę autokarową (m.in. do sanktuarium MB Kodeńskiej i sanktuarium cudu eucharystycznego w Sokółce, i do Leżajska) w dniach 7-9 września. Program podany jest na plakatach i na stronie internetowej. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul.
Morcinka 15.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 17.
8.
Dziś po Mszy św. można do puszek składać ofiarę na organizację Tygodnia z
Panem Bogiem, który odbędzie się w dniach 26-30 VI. Zapisy dzieci trwają w sekretariacie szkoły.
______________________________
Posileni pokarmem z nieba, Chlebem, który dał nam Chrystus, idziemy z błogosławieństwem
Boga, by jednoczyć Kościół, a ludziom nieść nadzieję życia wiecznego. Wracajmy często do
tego stołu, aby nie ustać na drodze głoszenia innym Ewangelii.

Kancelaria
parafialna czynna:
pon. i piątek - 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, 19,00;
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, 18,30
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, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej

Świadectwa nowo bierzmowanych oraz
uczestników spotkania na polach lednickich
Lednica 2017
"Idź i kochaj!" - tak brzmi hasło tegorocznych spotkań młodych na Polach Lednickich. W tym roku po
raz pierwszy zdecydowałyśmy się dołączyć do młodzieży pielgrzymującej z naszej parafii, już wiemy,
że nie po raz ostatni. Wykorzystałyśmy ten czas nie
tylko na dobrą zabawę (chociaż nigdy się nie nudziłyśmy), ale przede wszystkim na rozmowę z Bogiem.
Przez całą słoneczną sobotę uwielbiałyśmy Boga
lednickimi tańcami, przystąpiłyśmy do spowiedzi,
uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej i oczywiście zawierzyłyśmy nasze życie Jezusowi przechodząc
przez Bramę-Rybę. Nasze przeżycia związane z
przygotowaniem do bierzmowania i udziałem w spotkaniu lednickim chcemy podsumować słowami śp..
ojca Jana Góry: "Rób rzeczy szalone, z Bogiem się
uda".
Wiola i Nadia
Ostatni rok przygotowania do bierzmowania był bardzo przełomowy i niecierpliwie wyczekiwany. Msze
Św., spotkania pierwszopiątkowe i Kurs Eureka bardzo mnie zbliżyły do Boga. W czasie przygotowania
do sakramentu dojrzałości poznałam wiele osób, które opowiadały o swojej relacji z Panem Bogiem. Sam
dzień bierzmowania był dla mnie stresujący, dopiero
po otrzymaniu Darów Ducha Św. poczułam ogromne szczęście i spokój. Wierzę, że On stawia na mojej
drodze odpowiednich ludzi , by pokazać mi jak bardzo jestem cenna w Jego oczach, że to nie był przypadek, tylko coś starannie zaplanowanego i że choć
czasem bardzo chcemy, nie poradzimy sobie sami,
tylko musimy Mu zaufać i pozwolić się kochać. Słowa są zbyt małe, by wyrazić to, jak bardzo chcę podziękować Bogu.
Nikola

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.ox.pl
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 25(125)/2017, dnia 18 czerwca 2017 r.
NIEDZIELA TRÓJCY ŚW., CZYTANIA MSZALNE:
WJ 19, 1-6A; RZ 5, 6-11; MT 9, 36-10, 8;

Czytanie z Księgi Wyjścia.
...Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na
niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i
to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem
Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie…
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w
oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet
za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć
tylko z największą trudnością...
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli
znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy
rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące
wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest
królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe
duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Niedzielna Eucharystia
w oktawie Bożego Ciała
to szczególna okazja do
podziękowania Bogu za
dar Jego obecności w
naszym życiu, to uświadomienie nam, że Bóg
nie zapomniał o nas,
lecz ciągle troszczy się o
nasze dobro. Do Pana
należy nasza historia,
dzień dzisiejszy i cała
nasza przyszłość. Niech
dzisiejsze z Nim spotkanie ożywi naszą wiarę i
zapali nas do współpracy z Jego łaską w dziele
zbawienia współczesnego świata.

