PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
13 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 2 VII - 9 VII 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13 NIEDZIELA zwykła.
dnia 2 lipca 2017 r.

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 z okazji 10 rocznicy ślubu
oraz o błogosławieństwo Boże dla ich dzieci
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Beaty z okazji urodzin

1.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, „Miłujcie się”, „Niedziela”).
2.
Parafia św. Piotra i Pawła informuje, że od dziś 2 lipca Nabożeństwa Pompejańskie będą odprawiane w Kościele Parafialnym św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Rozpoczęcie modlitwą różańcową każdego 2-go dnia miesiąca o godz. 18:30. O
godz. 20:00 Msza Święta. Po Mszy Świętej procesja z Obrazem Matki Bożej Pompejańskiej i Apel Maryjny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

PONIEDZIAŁEK (dnia 3 lipca), święto Tomasza Apostoła
7,00 1. Za † Mariana Grubę, od rodziny Dwojak, Obracaj i Niemiec
2. (poza parafią) Za †† z rodziny Michalkiewiczów
WTOREK (dnia 4 lipca)
17,00 Za †† Adelę i Wiesławę
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe
ŚRODA (dnia 5 lipca), św. Marii Goretti
7,00 1. Za † Bogusława w 8 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
2. Za † Mariana Grubę, od rodziny Grycz i Zbijowski
I CZWARTEK (dnia 6 lipca), bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
17,00 1. Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę,
za kapłanów posługujących w naszej parafii, za † ks. Piotra Kocura, za zmarłych kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe po-wołania kapłańskie, zakonne i misyjne z
naszej wspólnoty parafialnej;
2. Za †† Rozalię i Leopolda Steców
I PIĄTEK (dnia 7 lipca)
7,00 Za † ks. Zygmunta Dudę
17,00 1. Za †† Irenę Roziewicz w 3 rocznicę śmierci i Ewę Roziewicz w 4 r. śmierci;
2. (poza parafią) Za † szwagra Zbigniewa
SOBOTA (dnia 8 lipca), św. Jana z Dukli
17,00 1. Dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem św. Jana z Dukli w intencji Anny
2. Za † Barbarę Sobczyk, od sąsiadów z kl. GB 3
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 9 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Włodzimierza i całej rodziny o światło Ducha
Św. i Boże błogosławieństwo
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Lucyny i Sławomira z okazji rocznicy ślubu o
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Estery z okazji 18 urodzin oraz w intencji
Joanny i Rafała z okazji 1 rocznicy ślubu o światło Ducha Św. i błogosł. Boże
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Kornelii z okazji 20 urodzin z prośbą o
dary Ducha Św.

3.
Przypominamy, że w naszym kościele w okresie wakacyjnym wieczorna
Msza św. w niedzielę jest o g. 19, a w tygodniu (oprócz I piątków, I 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.
4.
We wtorek wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy zapraszamy na comiesięczną
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zawiązanie wspólnoty o g. 19, Msza św. o g.
19,30, po Mszy św. adoracja i modlitwy wstawiennicze.
5.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Zachęcamy do odnowienia życia sakramentalnego. Spowiedź św. codziennie pół godziny przed Mszą
św. Dzieci i młodzież zapraszamy do Spowiedzi św. w piątek o g. 16. W czwartek
Msza św. o g. 17 – modlimy się za powołanych do Bożej służby i o nowe powołania
z naszej parafii. W piątek na Mszę św. zapraszamy wszystkich czcicieli Bożego Serca - dzieci, młodzież i dorosłych. Po rannej Mszy św. i nabożeństwie do Bożego Serca zapraszamy do poświęcenia chwili czasu przed Jezusem eucharystycznym podczas całodziennej adoracji. Przed wieczorną Mszą św. odmówimy litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
6.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul.
Morcinka 18. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 19.
7.

Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na potrzeby Seminarium Duchownego.
_________

Kończy się ofiara, nasze niedzielne sakramentalne spotkanie z Chrystusem, ale Chrystusa
możemy spotkać w ludziach potrzebujących pomocy i możemy Mu służyć — służąc innym,
biorąc krzyż swych obowiązków i cierpień. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas
w czynieniu dobra, abyśmy nie utracili swej nagrody i życia w zjednoczeniu
ze zmartwychwstałym naszym Panem.

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

TYDZIEŃ Z PANEM BOGIEM
W dniach 26-30.06.2017 odbył się kolejny
Tydzień z Panem Bogiem. Wzięło w nim udział blisko
50 dzieci. Już po raz kolejny miał formę obozu biblijnego- tym razem uczestnicy zapoznali się z historią
Józefa. Dzięki codziennym scenkom, zabawom i konkurencjom przenieśliśmy się najpierw do Ziemi Obiecanej, a później, wraz ze sprzedanym do niewoli Józefem, do Egiptu. Stopniowo mogliśmy odkryć, że
wszystko, co spotkało Józefa, choć czasem wydawało
się bardzo trudne, zostało wykorzystane przez Boga do
większego dobra. Jako zarządca w domu faraona Józef
mógł pomóc swojej rodzinie, gdy tylko będąc w Bożej
szkole zastąpił zemstę przebaczeniem.
Był to wspaniały czas doświadczenia jak cenni jesteśmy w oczach Bożych i jak bardzo On nas prowadzi. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację tego dzieła: wolontariuszom, nauczycielom i
ofiarodawcom (projekt został również dofinansowany
ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na 2017 r.)

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
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.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 27(127)/2017, dnia 2 lipca 2017 r.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
2 KRL 4,8–12A.14–16A ; RZ 6,3–4.8–11; MT 10,37–42

Czytanie z 2 Księgi Królewskiej
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była
tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia
posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć
posiłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas
przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i
wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy
przyjdzie do nas, to tam się uda». ..

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Tydzień z Panem
Bogiem

4

Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego
WPROWADZENIE
śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliDO LITURGII:
śmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali Zmartwychwstały Chryw nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki
stus żyje w Kościele i
chwale Ojca..

żyje w ludziach. Służąc
więc bliźnim, służymy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
samemu Chrystusowi,
Jezus powiedział do swoich apostołów:
naszemu
Panu. Biorąc
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest
Jego
krzyż
i wchodząc
Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż
w
trudne
sytuacje
życia,
Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża,
odnosimy
zwycięstwo,
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć
swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
tak jak On ze śmierci
znajdzie je.
przeszedł do życia. Ta
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjOfiara Eucharystyczna,
muje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje
na którą gromadzimy
proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyj- się dzisiaj ma uświadomuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę spramić nam znowu, że żawiedliwego otrzyma.
den dobry czyn nie straKto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
ci nagrody i że blisko
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powianas jest Zmartwychdam wam, nie utraci swojej nagrody».
wstały Zbawiciel.

