PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XIV Tydzień okresu zwykłego, 7 VII – 14 VII 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 8 lipca), św. Jana z Dukli
7,00 1. Za † Włodzimierza Niezgódkę, od rodziny Jankowskich z Krotoszyna
2. Za † męża Karola, synów Józefa i Tadeusza
WTOREK (dnia 9 lipca)
17,00 1. Za † Bronisławę i Alojzego Kościerzyńskich
2. (poza parafią) Za †† rodziców Zuzannę i Józefa Wysłychów
ŚRODA (dnia 10 lipca)
7,00 1. Za †† Władysławę i Eugeniusza Gręblów
2. (poza parafią) Za † Arkadiusza Stefaniaka, od sąsiadów z klatki
CZWARTEK (dnia 11 lipca), święto św. Benedykta patrona Europy
17,00 1. Za † Władysława, od żony i syna z rodziną
2. Za † Kazimierza Niemca, od sąsiadów z klatki
PIĄTEK (dnia 12 lipca), św. Brunona z Kwerfurtu
7,00 Za † Marię Komornik w 2 rocznicę śmierci
17,00 1. Za † Tadeusza Górnioka w 2 rocznicę śmierci;
2. Za † Marcina Budnego, od sąsiadów z klatki
SOBOTA (dnia 13 lipca); śś. Andrzeja Świerada i Benedykta
7,00 1. Za †† teściów Zofię i Stanisława Ochodków, rodziców z obu stron, dusze zapomniane przez bliskich ; 2. Za † Marię Pająk, od siostry Hani z rodziną
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Miłosierdzia,
18 – Różaniec cz. I, 19 – Różaniec cz. II;
20,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy i Stanisława z okazji 45 rocznicy ślubu; procesja wokół kościoła, akt zawierzenia, Apel Jasnogórski
NIEDZIELA (dnia 14 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Jakuba z okazji 9 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marianny i Stanisława z okazji 67 rocznicy
ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny z okazji 40 urodzin;
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny córki Małgorzaty

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV Niedziela zwykła, dnia 7 VII 2019 r.

W poniedziałek rozpoczynają się w Skoczowie „Kid’s Games” Igrzyska Dziecięce –
ekumeniczne wydarzenie, łączące zawody sportowe z poznawaniem Pisma św.
Zapraszamy nie tylko zapisane już dzieci i ich rodziny, ale także wszystkich chętnych na otwarcie Igrzysk w poniedziałek o g. 17 na Rynku skoczowskim.
Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Jana z Dukli, w
czwartek – święto św. Benedykta – patrona Europy, w piątek – wspomnienie św.
Brunona z Kwerfurtu, w sobotę – świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
W sobotę zapraszamy na kolejne czuwanie fatimskie. Program czuwania: g. 17 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia; 18,00 – Różaniec
cz. I (prowadzą róże różańcowe); 19,00 - Różaniec (prowadzą członkowie wspólnoty św. Bogurodzicy), 20,00 – Msza św. z procesją wokół kościoła, 21,00 –
Apel Jasnogórski. Zapraszamy do chętnej odpowiedzi na apel Matki Bożej przekazanej przez pastuszków w Fatimie i do licznego udziału w modlitwie wynagradzającej i zawierzającej nasze losy i cały świat wstawiennictwu i opiece Matki
Najświętszej. Osobom, które zwykle uczestniczą w sobotniej Mszy św. o g. 17
jako Mszy niedzielnej przypominamy, że w tą sobotę nie będzie Mszy o g. 17 ale
o 20.
Zaproszenia:
- Rodzina Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę na Jasną Górę 14 lipca (wyjazd
autokarem w niedzielę o g. 6,30), zapisy w kancelarii parafii śś. Piotra i Pawła
- Apostolat Maryjny zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę 27
lipca (szczegóły i zapisy w zakrystii);
- do 15 lipca trwają zapisy na wyjazd do Koszyc w październiku na obchody ku
czci św. Melchiora
- do 31 lipca trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Bielsko-Żywieckiej na
Jasną Górę (szczegóły na plakatach).
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty i Mszę mieszkańcom ul. Morcinka 32. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka
34.
Dziękujemy za ofiary na Seminarium Duchowne. W przyszłą niedzielę kolekta na
potrzeby bieżące parafii.

Kancelaria

Parafialna pielgrzymka do sanktuariów Dolnego Śląska

parafialna czynna:

W dniach 1-3 lipca pielgrzymowaliśmy w grupą parafian i
gości (przekrój wieku 10-85 lat) do sanktuariów Dolnego
Śląska (ziemi legnickiej, świdnickiej i kłodzkiej). Nawiedziliśmy m.in.. Sanktuarium św. Jacka w Legnicy, miejsce
cudu eucharystycznego - tam uczestniczyliśmy w Eucharystii i adorowaliśmy Jezusa eucharystycznego w kaplicy
cudu. Następnie zwiedziliśmy ewangelicki kościół Pokoju
w Świdnicy oraz równie niezwykła katedrę katolicką w
tym starym piastowskim mieście. Noclegi mieliśmy w Bardzie Śląskim przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
gdzie także uczestniczyliśmy w Eucharystii i zapoznaliśmy
się z dróżkami wokół sanktuarium. Ponadto nawiedziliśmy
„Śląską Jerozolimę” - sanktuarium Matki Bożej Królowej
Rodzin w Wambierzycach z dróżkami i słynną ruchomą
szopką oraz wspaniałe pocysterskie opactwa w Krzeszowie
(z przepięknymi barokowymi wnętrzami) i Henrykowie (to
m.in.. miejsce przechowywania księgi z najstarszym zapisem w języku polskim). Bogu dzięki za każde umocnienie
wiary, otrzymane łaski i za budowanie wspólnoty Kościoła
podczas tego pielgrzymowania.
ZM

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 27(230)/2019, dnia 7 lipca 2019 r.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 66,10-14C; PS 66; GA 6,14-18; ŁK 10,1-12.17-20
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją
miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią
smucili, ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. Tak bowiem
mówi Pan: Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na
kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was
pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy….
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych,
którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego /niech zstąpi/
pokój i miłosierdzie. ..
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał
ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie
noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój
temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój
spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i
przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy
tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli
do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice
i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do
nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo
Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez
wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł
do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto
dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze
przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że
duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w
niebie.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Pielgrzymka

2
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4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Jezus Chrystus dawca
życia wiecznego proponuje nam dzisiaj pokój,
jako wartość bezcenną
dla nas, żyjących w chaosie wojen i konfliktów.
Tylko pokój może ocalić
nasze życie. Chrystus po
Zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, ofiarując im pokój. My też potrzebujemy takiego spotkania. Właśnie po to
zgromadziliśmy się na
Mszy Świętej, aby pokrzepić się Ciałem i
Krwią Przenajświętszą,
bo tylko ten pokarm może
nas umocnić w walce o
Boży pokój wszędzie tam,
gdzie będziemy się znajdować.

