PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XIII Tydzień okresu zwykłego, 30 VI – 7 VII 2019 r.
NIEDZIELA (dnia 30 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Katarzyny i Krzysztofa z okazji 20 r. ślubu
9,30 Za żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Władysławy z okazji 70 urodzin;
19,00 Za † Jana Pinkasa, od rodziny Pytlarz i Gembala
PONIEDZIAŁEK (dnia 1 lipca)
7,00 1. Za † męża Bronisława Macurę w 25 r. śmierci
2. (poza parafią) Za †† rodziców Jana i Janinę Cibów, rodzinę z obu stron
WTOREK (dnia 2 lipca)
17,00 1. Za † Bronisława Białożyta, od szwagra Janusza z Ciśćca
2. (poza parafią) Za † Franco Orlandi
19,00 O uzdrowienia fizyczne, duchowe i psychiczne;
ŚRODA (dnia 3 lipca); święto św. Tomasza Apostoła
7,00 1. Za † córkę Sylwię
2. (poza parafią) Za † Kazimierza Niemca, od sąsiadów z klatki
I CZWARTEK (dnia 4 lipca)
17,00 1. Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę,
za zmarłych - ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
2. Za † Henryka Górnioka, od Bożeny
I PIĄTEK (dnia 5 lipca)
7,00 Za † Włodzimierza Niezgódkę, od rodzin Machej i Pietrzak;
Nabożeństwo ku czci NSPJ i Adoracja
17,00 Nabożeństwo do Krwi Przenajdroższej Jezusa; Msza św.
1. Za † Mariana Grubę;
2. Za † tatę Władysława
I SOBOTA (dnia 6 lipca); bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
7,00 1. Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających za grzechy;
2. Za † Marię Pająk, od brata Józefa z rodzinami ; Różaniec fatimski
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Jacka z okazji 40 urodzin oraz w intencji całej rodziny
NIEDZIELA (dnia 7 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji 70 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Filipa z okazji 18 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Lucyny i Sławomira z okazji 12 r. ślubu;
19,00 O zdrowie dla Marceli

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII Niedziela zwykła, dnia 30 VI 2019 r.

Po Mszy o g. 7,30 i 9,30 zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
Porządek Mszy św. w wakacje: w poniedziałek i w środę o g. 7 (w tych dniach nie
będzie adoracji i Koronki o g. 15), we wtorki i czwartki o g. 17, w piątki i soboty
o g. 7 i 17. Kancelaria czynna będzie codziennie bezpośrednio po Mszy św.
W poniedziałek wyjeżdżamy na autokarową pielgrzymkę parafialną do sanktuariów
Dolnego Śląska. Zbiórka na parkingu przy byłym Tesco o g. 5 rano.
We wtorek o g. 19 ze wspólnotą św. Bogurodzicy zapraszamy za comiesięczną Mszę
św. z modlitwą o uzdrowienie: początek spotkania o g. 19, Msza św. o g. 19,30,
po Mszy – Adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwy wstawiennicze.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do odnowienia życia sakramentalnego, do przyjęcia sakramentu Pokuty (Spowiedź św.
codziennie pół godziny przed Mszą św.), do udziału we Mszy św., do włączenia
się w całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w piątek, do modlitwy za
kapłanów i o nowe święte powołania do służby Bożej w czwartek, do modlitwy i
przyjęcia Komunii wynagradzającej w piątek i w sobotę. W sobotę od g. 8 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Prosimy zgłosić chorych w zakrystii.
Przedłużeniem czerwcowego kultu do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest praktyka
oddawania w lipcu czci Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. Litanię do Krwi Przenajdroższej będziemy odmawiać w każdy piątek lipca na zakończenie adoracji.
Zaproszenia:
- dziś w niedzielę o g. 17 w kościele w Pogórzu Wieczór Muzyki Organowej i
Kameralnej „Barok i romantyzm”;
- tak jak w ubiegłych latach w wakacyjne soboty modlitewna wspólnota z Rychwałdu zaprasza osoby lubiące górskie wędrówki na kolejne beskidzkie szczyty,
gdzie w każdą sobotę o g. 12 będzie sprawowana Eucharystia (szczegóły na plakacie w gablotce);
- Apostolat Maryjny zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę
27 lipca (szczegóły i zapisy w zakrystii)
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 30. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 32.
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli na organizację Tygodnia z Panem Bogiem i Kid’s
Games (1739 zł) oraz dziś składane ofiary na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne. Dziękujemy prowadzącym kolejną edycję Tygodnia z Panem Bogiem: ks. Przemkowi, katechetkom, opiekunom
i wolontariuszom.

Kancelaria

Wyprawa na Dziki Zachód - Tydzień z Panem Bogiem

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
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 26(229)/2019, dnia 30 czerwca 2019 r.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
1 KRL 19, 16B. 19-21; PS 16 ; GA 5, 1. 13-18; ŁK 9, 51-62;
Czytanie z z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z AbelMechola, namaścisz na proroka po tobie”.
Poszedł wkrótce
stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy
Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz...
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów
Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A
zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo
niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.
Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału,
wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.
Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: ”Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden
drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała...
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił
udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali
się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego,
by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ
zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli:
”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego:
”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.
Do
innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie,
pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu:
”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu
odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Tydzień z P.B.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Jezus jest jedynym naszym
celem, do którego powinniśmy dążyć. On powinien
być naszym pragnieniem, to
Jego powinniśmy ciągle
poszukiwać w naszej codzienności i uwielbiać Go
za niezmierzoną miłość ku
człowiekowi.
Chrystus pyta dzisiaj
uczniów: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” To pytanie
kieruje dzisiaj do każdego z
nas: „Za kogo Ty Mnie
uważasz?” Co Mu odpowiem?
Niech uczestnictwo w tej
Eucharystii przyczyni się
do wzrostu naszej wiary i
do uznania w Jezusie Mesjasza Bożego.
.

