PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VII Tydzień okresu wielkanocnego, 9 VI – 16 VI 2019 r.
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. (dnia 9 czerwca)
7,30 Za † Izabelę Rychlicką w 3 rocznicę śmierci
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki i Macieja z okazji rocznicy ślubu
oraz Oliwii z okazji urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Beaty z okazji 40 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 10 czerwca), święto NMP Matki Kościoła; Bierzmowanie
7,00 Za †† Leokadię i Jana oraz zmarłych z rodziny Gawronów; Nab. czerwcowe;
9,00 Za † Kazimierza Niemca, od sąsiadów z klatki
17,00 1. W intencji młodzieży przyjmującej sakrament Ducha Św.;
2. Za †† Mieczysława, zięcia Stanisława i rodziców z obu stron
WTOREK (dnia 11 czerwca), św. Barnaby Apostoła
7,00 Za † Jana Olejniczaka w 15 rocznicę śmierci
17,00 N. czerwcowe; 1. Za †† rodziców Mariannę i Czesława Sulkowskich oraz brata
Henryka, od córki Jadwigi; 2.(poza parafią) Za † męża Wiesława, od żony Alicji i synów

ŚRODA (dnia 12 czerwca)
7,00 Za † Ewę Walecką, od szwagra Grzegorza z rodziną
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. Za †† Władysława Gapa
19,15 W intencji wspólnoty „Matki w Modlitwie”
CZWARTEK (dnia 13 czerwca), święto Jezusa Chrystusa Kapłana
7,00 Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Antoniego w intencji rodziny Dobrzyńskich
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Miłosierdzia, 18 – Różaniec cz. III; 19 - cz. IV
20,00 1. Za †† Janinę i Aleksandra, brata Jerzego, szwagra Ryszarda i Elizę;
2. Za † Filipa Prusickiego
PIĄTEK (dnia 14 czerwca), bł. Michała Kozala
7,00 Za †† rodziców z obu stron
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. 1. Za † Stanisława Balcara w 13 rocznicę
śmierci;
2. Za † Elżbietę Król w 30 dzień po śmierci, od męża
SOBOTA (dnia 15 czerwca), bł. Jolanty
7,00 Za †† Leopoldę i Stanisława Gręblów w rocznicę śmierci
17,00 Nab. czerwcowe; Msza św. Za † Władysława, od żony i syna z rodziną
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (dnia 16 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 17
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Haliny i Piotra z okazji 20 r. ślubu
11,30 Liturgia chrzcielna, Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Michała z
okazji r. ślubu; błogosław. rocznych dzieci: Antoniego Cieślara, Wojciecha Raszki
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Natalki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Zesłanie Ducha Świętego, dnia 9 VI 2019 r.
W poniedziałek przeżywać będziemy święto NMP Matki Kościoła. Msze św. w naszym
kościele o g. 7, 9 i 17. Podczas Mszy św. o g. 17 ks. Biskup ordynariusz Roman Pindel udzieli naszej młodzieży sakramentu Bierzmowania. Serdecznie zapraszamy do
licznego udziału w tej uroczystości, do modlitwy za tę młodzież i o odnowienie łask
sakramentu Ducha Św. dla całej naszej parafii. Po każdej Mszy św. w tym dniu ofiarą
do puszek wspieramy diecezjalny Dom Matki i Dziecka.
We wtorek zapraszamy na spotkanie o g. 18 osoby po kursie Alfa, w środę o g. 19,15 w
kościele Msza św. dla wspólnoty Matki w Modlitwie.
W czwartek zapraszamy na kolejne czuwanie fatimskie. W tym miesiącu przypada ono w
święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, dlatego szczególną modlitwą obejmijmy tą modlitwą kapłanów. Początek czuwania o g. 17 – Godzina Miłosierdzia (w tym dniu nie będzie koronki o g. 15 ani popołudniowej Mszy św.), o g. 18
– Różanie cz. III (prowadzą róże różańcowe), g. 19 – Różaniec cz. IV (prowadzi Apostolat Maryjny), g. 20 – Msza św. z rozważaniem 7 praw Miłości, procesja z figurą
MB Fatimskiej wokół kościoła, akt zawierzenia i Apel Jasnogórski. Zapraszamy do
licznego udziału całe rodziny.
Przyszła niedziela to uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończąca czas wielkanocnej
Spowiedzi. Modlimy się za osoby zaniedbujące życie sakramentalne i oddalone od
wspólnoty Kościoła. W tę niedzielę o g. 11,30 będzie liturgia chrzcielna, a nauka
przed chrztem – w sobotę o g. 18.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty kandydatom do Bierzmowania. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 26.
W przyszłą niedzielę kolektę na inwestycyjne potrzeby parafii (wymianę poszycia dachowego nad zapleczem Domu spotkań) zbiorą członkowie rad parafialnych.
Prosimy rodziców dzieci kl. II, by jeszcze przed wakacjami zabrać z zakrystii deklaracje
zgłoszenia dziecka na przygotowanie do I Komunii św. w przyszłym roku oraz wybrać termin pierwszego spotkania na probostwie rodziców i dziecka z duszpasterzem.
Zaproszenia: - Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza młodszych i starszych na spotkanie
w najbliższą środę o g. 15 do Domu Spotkań przy naszej parafii (temat: jak włączyć
się do wolontariatu i jak skorzystać z pomocy); - Skoczowska Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę rozpocznie się w sobotę 22 czerwca. Zapisy codziennie po Mszy św. w
Szpitaliku; - w szkole rozpoczęły się zapisy na Tydzień z Panem Bogiem (24-28 VI);
a na stronie internetowej można zgłaszać dzieci do udziału w Igrzyskach dziecięcych
Kid’s Games (8-12 VII) – na organizację tych wydarzeń ewangelizacyjnowypoczynkowych dla dzieci będzie można złożyć ofiarę w niedzielę 23 czerwca.

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, 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

Obok grupa dzieci komunijnych
naszej parafii wraz z rodzicami
na pielgrzymce do Matki Bożej
Jasnogórskiej (22 maja br.);
Poniżej grupa młodzieży naszej
parafii, która wraz z młodzieżą
z Goleszowa pielgrzymowała na
ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży na polach lednickich
(1 VI) oraz ich wspólny proporzec na tle serca rysowanego na
niebie przez „orły lednickie”.

dla dzieci i 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

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 23(226)/2019, dnia 9 czerwca 2019 r.
ZESLANIE DUCHA ŚW., CZYTANIA MSZALNE:
DZ 2,1–11 PS 104 RZ 8, 8-17 J 14, 15-16. 23B-26
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się
rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem
pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc
powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał,
jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i
podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są
Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język
ojczysty? ...
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się
nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha,
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu
na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z
martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych,
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w
was swego Ducha...
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego,
który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
2
Ogłoszenia
3
Jasna Góra, Lednica 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Niedziela Zesłania Ducha Świętego gromadzi
nas na Eucharystii, by
wysławiać Boga za całe
dzieło paschalne Chrystusa. Radujmy się darem zmartwychwstałego
Pana, przez który Bóg
nieustannie odnawia
oblicze ziemi i nasze
serca. Prośmy także, aby
napełnił nas Duch Święty, byśmy posiedli
wszystkie Jego dary, dla
dobra Kościoła i świata.
Szczególna modlitwą
obejmujemy kandydatów
do Bierzmowania, którzy
dar Ducha Św. otrzymają z rąk ks. Biskupa
w poniedziałek.

