PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
12 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 25 VI - 2 VII 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 NIEDZIELA zwykła.
dnia 25 czerwca 2017 r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 25 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mamy Anny z okazji 92 urodzin
9,30 1. W intencji członków róż różańcowych naszej parafii;
2. 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 naszej parafii;
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Wojciecha Buchalika
18,45 Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Karoliny z okazji urodzin

1.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, MGN, „Niedziela”)
2.
Przed wieczorną Mszą św. o g. 18,45 zapraszamy na nabożeństwo ku czci
Bożego Serca.

PONIEDZIAŁEK (dnia 26 czerwca),
7,00 1. Za †† Jana i Janinę Cibów, rodzinę z obu stron
2. Za † Mariana Grubę, od sąsiadów

4.
Spotkania formacyjne: w poniedziałek o g. 19 w kaplicy spotkanie modlitewne wspólnoty Zacheusz, we wtorek o g. 19 – na Mszę św. zaprasza wspólnota św.
Bogurodzicy, w czwartek na nabożeństwo o g. 16,20, Mszę św. i spotkanie po Mszy
św. zaprasza wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci.
5.
Od poniedziałku do piątku będzie odbywał się w szkole Tydzień z Panem Bogiem. Zajęcia dla dzieci będą trwały od g. 9 do 13.

WTOREK (dnia 27 czerwca)
17,00 1.Za †† mamę Danutę z okazji rocznicy śmierci i ojca Józefa
2. Za † ojca Adama Stańczyka
ŚRODA (dnia 28 czerwca), św. Ireneusza
7,00 1.Za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Mariana Grubę, od rodziny Moiczek
CZWARTEK (dnia 29 czerwca), uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła
7,00 Za †† księży: Piotra Kocura i Stanisława Gawlasa
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 1. Za † ks. Piotra Kocura i zmarłych z rodziny
2. W intencji dzieci, młodzieży i wychowawców oraz w intencjach parafialnej
wspólnoty ADŚ;
PIĄTEK (dnia 30 czerwca),
17,00 1. Za †† rodziców Alojzego i Irenę, zmarłych z rodziny Michalski i Kłósko
2. Za † Barbarę Strządała, od sąsiadów z klatki
SOBOTA (dnia 1 lipca)
7,00 1. Wynagradzająca za grzechy przeciw czci Niepokalanego Serca Maryi
2. Za † Bronisława Macurę w 23 rocznicę śmierci ; Różaniec fatimski
17,00 Za † Jana Izdebskiego w 30 dzień po śmierci, od syna Bogusława z rodziną
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 2 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji żony Janiny z okazji 65 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Iwony i George’a w 10 r. ślubu oraz za dzieci
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Beaty z okazji urodzin

3. W okresie wakacyjnym w tygodniu (oprócz I piątków, sobót, i świąt) będzie jedna
Msza św.: w poniedziałek i środę o g. 7 (w tych dniach nie będzie też adoracji o g.
15), w pozostałe dni o g. 17. Kancelaria parafialna w tym okresie będzie czynna tylko bezpośrednio po każdej Mszy św.

6.
W czwartek obchodzić będziemy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
W tym dniu Msze św. o g. 7 i 17. Mimo iż nie jest to już święto nakazane, zapraszamy do licznego udziału i do modlitwy za cały Kościół oraz za Ojca św., następcę św.
Piotra. Kolekta w tym dniu to świętopietrze – na dzieła ewangelizacyjne Stolicy
Apostolskiej.
7.
W piątek kończymy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.
W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy do uczczenia Niepokalanego Serca Maryi przez udział we Mszy św. i nabożeństwie pierwszosobotnim o g. 7.
9.
W sobotę – od g. 8 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy
zgłosić chorych w zakrystii.
10. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Leżajska, Kodnia i
Sokółki w dniach 7-9 września. Szczegóły na plakatach i w biuletynie.
11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul.
Morcinka 17. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 18.
12. Bóg zapłać za ofiary złożone w ub. niedzielę na inwestycyjne potrzeby parafii
(4912,75 zł) na organizację Tygodnia z Panem Bogiem (2051,05 zł).

W OKRESIE WAKACYJNYM

Kancelaria
parafialna czynna

tylko bezpośrednio po każdej
Mszy św. w tygodniu
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 19,00;
w tygodniu: pon. i śr. 7,00,
pozostałe dni 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

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA
LEŻAJSK - KODEŃ – SOKÓŁKA,
7-9 WRZEŚNIA 2017 R.
PROGRAM PIELGRZYMKI
Dzień pierwszy 7.09
1. Wyjazd – godz. 4:00 (spod TESCO, ul. Morcinka)
2. Zwiedzanie Bazyliki w Leżajsku – ok.g. 9-11.
Przyjazd do Kodnia – ok godz. 15:00 – 16:00
(zakwaterowanie)
4. Zwiedzanie Bazyliki – Msza Św. - godz. 18:00
5. Obiadokolacja.
6. Różaniec.
7. Nocleg w Domu Pielgrzyma.
Dzień drugi 8.09
1. c.d. zwiedzania ok. 9:00 (wyjazd do Sokółki).
2. Zwiedzanie Cerkwi Wniebowzięcia N.M.P. (XVI
w.) - w Supraślu.
3. Przyjazd do Sokółki – godz. 15:00 –
(zakwaterowanie).
4. Zwiedzanie Sanktuarium – Msza Św. - 18:00
5. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień trzeci 9.09
1. Msza Św. w sanktuarium w Sokółce - godz. 7:30
2. Śniadanie i wyjazd do Skoczowa ok. godz. 9:00
3. Zwiedzanie- niespodzianka
4. Powrót do Skoczowa – ok. g. 21,00
KOSZT (przejazd, 2 noclegi, 2 obiadokolacje) – 300 zł
ZGŁOSZENIA (z zaliczką 100 zł) – w kancelarii
parafii MB Różańcowej w Skoczowie lub u p. Justyny (tel. 696 872 554) ;
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – sobota, 29 lipca, g.
15,30 w starej kaplicy
ZAPRASZAMY!

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 26(126)/2017, dnia 25 czerwca 2017 r.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
JR 20, 10-13; PS 69; RZ 5, 12-15; MT 10, 26-33;

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Rzekł Jeremiasz: „Słyszałem oszczerstwo wielu: »Trwoga
dokoła! Donieście, donieśmy na niego!«. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: »Może da się zwieść,
tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!«.
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi
prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni
swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą...

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia
Pielgrzymka

3
4

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
...A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na
wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale
nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski.
Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich
łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie
się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało
być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na
dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz
duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i
ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch
wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na
głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i
Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
„Pan jest przy mnie
jako potężny mocarz”.
Dzisiejsza liturgia
przypomina nam, że
człowiek żywej wiary
nie powinien bać się
niczego i nikogo. Swój
czas bowiem i swoją
wieczność złożył w ręce
Boga. Niech udział w
niedzielnej Eucharystii
wzmacnia naszą ufność, poczucie wolności, odwagi i męstwa
oraz pozwoli skutecznie stawić czoła wszelkim przeciwnościom.

