PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XI Tydzień okresu zwykłego, 16 VI – 23 VI 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 17 czerwca), św. Alberta Chmielowskiego
7,00 1. Za †† męża Mariana w 45 rocznicę śmierci i jego rodziców;
2. Za † Cecylię Grochowską, od męża Tadeusza w 30 dzień po śmierci
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Za †† rodziców Emilię i Ludwika Nowaków
WTOREK (dnia 18 czerwca)
7,00 Za † teścia Zbigniewa Klemińskiego
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. 1. Za †† Franciszka i Witalię Hylów;
2. Za † Marcina Budnego, od siostry Lucyny z rodziną
ŚRODA (dnia 19 czerwca)
7,00 Za † Ewę Walecką, od pracowników Nadzoru Wodnego Skoczów
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. Za †† rodziców Franciszka, Marię Wigłaszów, braci Teofila, Józefa i jego żonę
CZWARTEK ( 20 czerwca), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
7,00 W intencji mieszkańców ul. Morcinka 21
8,30 (przy szkole) 1. Za parafian; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy z okazji urodzin i imienin; po Mszy- procesja Bożego Ciała do kościoła śś. Piotra i Pawła
11,30 (w naszym kościele) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 19
19,00 Za † Włodzimierza Niezgódkę, od Ani grzybowskiej z mężem
PIĄTEK (dnia 21 czerwca), św. Alojzego Gonzagi
7,00 Za †† Teresę i Józefa Kusek, Krystynę Jamróz
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w
intencji młodzieży, która przyjęła sakrament Bierzmowania oraz w intencji uczniów z
okazji zakończonego roku szkolnego;
2. Za † Annę Rawlik w 60 r. urodzin o radość wieczną
SOBOTA (dnia 22 czerwca)
7,00 Za †† Bronisława Pietrasinę, rodziców z obu stron, zmarłe Anny z rodziny
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. Za †† Zuzannę i |Mariana Szafrańców
NIEDZIELA (dnia 23 czerwca), Dzień Ojca
7,30 Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji 70 urodzin;
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Oliwii z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Trójcy Przenajświętszej, dnia 16 VI 2019 r.
Po Mszy o g. 7,30 i 9,30 czynna będzie kawiarenka parafialna. Zapraszamy na chwilę spotkania przy dobrej gratisowej kawie i słodkim poczęstunku.
We wtorek zapraszamy na spotkanie o g. 18 osoby po kursie Alfa, o g. 19 spotkanie
wspólnoty św. Bogurodzicy.
W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zachęcamy do
głębokiego przeżycia tego corocznego święta Eucharystii – najpierw przez duchowe
przygotowanie, oczyszczenie serca w sakramencie Pokuty (okazja do Spowiedzi św.
codziennie pół godziny przed Mszą św.), a następnie przez pełny udział w Eucharystii
i w procesji Bożego Ciała. Wspólna dla całego Skoczowa procesja rozpocznie się po
Mszy św., którą będziemy celebrować przy szkole o g. 8,30. Procesja będzie prowadzić ulicą Morcinka (przy Morcinka 18 będzie I ołtarz), następnie przez rondo ulicą
Mickiewicza (II ołtarz przy DPS Hostel, III ołtarz przy Szpitaliku) do Rynku (IV ołtarz), ulica Kościelną do kościoła śś. Piotra i Pawła (przy kościele – zakończenie procesji). W naszym kościele pozostałe Msze św. będą o g. 7, 11,30 i 19. Prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarza przy szkole oraz przy ul. Morcinka 18, zapraszamy
dzieci do sypania kwiatów, mężczyzn do niesienia baldachimu, wszystkich prosimy o
zabranie Chwalcie Pana, by śpiewem oddawać cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
W piątek o g. 17 zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. dziękczynną z okazji kończącego się roku szkolnego, katechetycznego i formacyjnego.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 26. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 28.
Dziękujemy za składane dziś ofiary na inwestycyjne potrzeby parafii (wymianę poszycia
dachowego nad zapleczem Domu spotkań).
Rozpoczęły się spotkania inicjujące przygotowanie do I Komunii św. w przyszłym roku.
Prosimy rodziców dzieci kl. II (którzy tego jeszcze nie uczynili, a chcą swe dziecko
przygotować do I Komunii w naszej parafii), by jeszcze przed wakacjami zabrać z
zakrystii deklaracje zgłoszenia oraz wpisać się na listę spotkań.
Zaproszenia: - Skoczowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się w sobotę;,
spotkanie organizacyjne w poniedziałek o g. 18,30 w Szpitaliku; - zapisy na diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasna Górę (6-11 VIII) - na stronie
www.pielgrzymka.bielsko.pl; - w szkole trwają zapisy na Tydzień z Panem Bogiem
(24-28 VI); a na stronie internetowej można zgłaszać dzieci do udziału w skoczowskich Igrzyskach dziecięcych Kid’s Games (8-14 VII) – na organizację tych wydarzeń
ewangelizacyjno-wypoczynkowych dla dzieci będzie można złożyć ofiarę w przyszłą
niedzielę po każdej Mszy św.

Kancelaria

Bierzmowanie

parafialna czynna:

W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św. w święto NMP
Matki Kościoła młodzież naszej parafii z rąk ks. Biskupa
ordynariusza Romana Pindla przyjęła sakrament Bierzmowania. Poniżej fragmenty podziękowań, które młodzież
składała po uroczystości i wspólne zdjęcie z ks. Biskupem
i animatorami.

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
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

Ekscelencjo, kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję samodzielnego zawierzenia życia Bogu poprzez umocnienie w nas Ducha Św.
Pragniemy iść przez życie z Bogiem, wyznając i broniąc wiarę.
Droga ta nie należała do najłatwiejszych, była pełna wyrzeczeń.
Teraz stała się owocna i przyniosła wiele korzyści. Dlatego drogi
księże Biskupie w imieniu wszystkich bierzmowanych i naszych
rodziców pragniemy podziękować za Twoje przybycie, poświęcony czas i udzielenie nam sakramentu bierzmowania. …
Księże Proboszczu, dziękujemy Ci za czuwanie nad nami, nadzorowanie przygotowania i modlitwę nad każdym z nas…
Księże Przemku, Ty wszczepiłeś w nas poczucie tego, jak wielką
łaskę oraz znaczenie niesie ze sobą bierzmowanie. Dziękujemy za
każdą poświęconą nam minutę… Zawsze kiedy potrzebowaliśmy
Cię, byłeś przy nas, kierowałeś nas tą drogą, wprowadzałeś na
drogę dorosłego życia w wierze i pokazałeś, jak bardzo kocha nas
Bóg… Natomiast wam drodzy rodzice, dziękujemy, że zapoczątkowaliście w nas wiarę i razem ze świadkami towarzyszyliście i
wspieraliście w wyborze tej duchowej drogi. Nie zapominamy też
o wspaniałych animatorach, którzy poświęcali nam swój czas
mimo własnych obowiązków. Przez własne świadectwo otwieraliście nam serca na miłość Boga, pokazując, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Wszystkim szczere i serdeczne Bóg zapłać!

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 24(227)/2019, dnia 16 czerwca 2019 r.
NIEDZIELA TRÓJCY ŚW., CZYTANIA MSZALNE:
PRZ 8,22-31 PS 8 RZ 5,1-5 J 16,12-15
Czytanie z Księgi Przysłów
W TYM NUMERZE
Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od
wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejaIntencje mszalne
2
mi ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami
Ogłoszenia
3
pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami
Bierzmowanie
4
zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy
kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał
obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu
WPROWADZENIE
ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą
DO LITURGII:
Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na
okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».
Chrystus objawił nam
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki tajemnicę Boga. To On
wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego,
ukazuje Ojca, który
Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie
wszystko stworzył, to
wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się naOn posyła Ducha Świędzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się
tego. Wysławiajmy
także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a
więc
Trójjedynego Bowytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota –
ga,
w którego życie
nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który zostaliśmy włączeni od
został nam dany.
chwili chrztu świętego.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Niech ta liturgia będzie
Jezus
powiedział
do
swoich
uczniów:
dla nas miejscem gdzie
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść
w szczególny sposób
nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadziała
Bóg, objawiając
dzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale
miłość,
przebaczając i
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy
przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie umacniając ku dobru.
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

