PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XV Tydzień okresu zwykłego, 14 VII – 21 VII 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 15 lipca), św. Bonawentury
7,00 1. Za † męża Władysława w 2 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Marię Pająk, od byłych współpracowników ze stacji PKP
Skoczów
WTOREK (dnia 16 lipca), NMP z Góry Karmel
17,00 1. W intencji pomordowanych na Wołyniu
2. (poza parafią) Za † Marię Pająk, od koleżanek Stanisławy Gąsowskiej i Marii Duda
ŚRODA (dnia 17 lipca)
7,00 1. Za † Henryka Górnioka, od żony
2. (poza parafią) Za † Bolesława Suszkę, od sąsiadów z klatki
CZWARTEK (dnia 18 lipca), św. Szymona z Lipnicy
17,00 1. Za † Ewę Walecką, od rodziny Stelmarczyk
2. (poza parafią) Za † Arkadiusza Stefaniaka, od sąsiadów z klatki
PIĄTEK (dnia 19 lipca)
7,00 Za † Kazimierza Niemca, od rodziny Jarząbek i Heller
17,00 1. Za †† Olimpię i Czesława Mocałów;
2. (poza parafią) Za † Marię Pająk, od rodzin Barteczko i Tracz
SOBOTA (dnia 20 lipca); bł. Czesława
7,00 1. Za † brata Henryka Wantuloka w 1 rocznicę śmierci;
2. (poza parafią) Za † Irenę Rajwa, od kolegów
17,00 Za † Henryka Górnioka, od syna z rodziną
NIEDZIELA (dnia 21 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Oskara z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Teofila z okazji 75 urodzin
11,30 Liturgia chrzcielna; Dziękczynno-błagalna w intencji Justyny i Marcina z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji Pauliny z okazji urodzin;
błogosławienie rocznych dzieci: Jana i Anieli
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Agaty i Beaty z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo oraz o szczęśliwe rozwiązanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV Niedziela zwykła, dnia 14 VII 2019 r.

Dziś w niedzielę o g. 17 na stadionie miejskim w Skoczowie odbędzie się uroczysta ceremonia zakończenia Igrzysk Dziecięcych „Kid’s Games”. Zapraszamy
do licznego udziału. Dziękujemy też wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego ekumenicznego i ewangelizacyjnego wydarzenia dla dzieci, dziękujemy także wolontariuszom i ofiarodawcom z naszej parafii.
Liturgiczne obchody tygodnia:
-w poniedziałek – wspomnienie św. Bonawentury,
- we wtorek – NMP z Góry Karmel (MB Szkaplerznej);
- w piątek oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca – zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego kończące adorację przed wieczorną Mszą św., a także do uczczenia relikwii św. Faustyny po
Mszy św.
Zaproszenia:
- w środę o g. 15 MOPS w Skoczowie zaprasza mieszkańców do naszego Domu Spotkań na kolejne spotkanie;
- Apostolat Maryjny zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w
sobotę 27 lipca (szczegóły i zapisy w zakrystii);
- osoby chętnie wędrujące po górskich szlakach zapraszamy w kolejne soboty
na kolejne beskidzkie szczyty w ramach inicjatywy modlitewnej „Droga Łaski” (szczegóły na plakacie)
- do 31 lipca trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Diecezji BielskoŻywieckiej na Jasną Górę (szczegóły na plakatach).
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
34. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka
36.
Dziękujemy za ofiary na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolektę na
potrzeby inwestycyjne parafii (remont dachu na zapleczu domu spotkań) zbiorą członkowie rad parafialnych.
____________________
Pan przypomniał nam przykazanie miłości. Pan nas uzdolnił do wypełnienia tego
przykazania przez swoją świętą obecność. Niech Jego słowo i Jego miłość będą
zawsze blisko nas, niech nam towarzyszą i umacniają w nadziei wypełnienia Bożego prawa.

Kancelaria

Parafialna pielgrzymka do sanktuariów Dolnego Śląska

parafialna czynna:

na zdjęciach:
- Legnica, sanktuarium św. Jacka, w kaplicy Cudu Eucharystycznego;
- Opactwo w Henrykowie, sala, w której przechowywana
jest księga z najstarszym zapisem w języku polskim.

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 28(231)/2019, dnia 14 lipca 2019 r.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
PWT 30,10-14 PS 69; KOL 1,15-20 ŁK 10,25-37
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu:
«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego
poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz
do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy….
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i
niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności,
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. ..
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę,
zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus
rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest
moim
bliźnim?»
Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z
Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego,
odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i
zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja
oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł:
«Idź, i ty czyń podobnie!»

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Pielgrzymka

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Podstawowym prawem
i przykazaniem chrześcijan jest miłość, dzisiaj
zilustrowana przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Wypełnienie
tego prawa nie przekracza ludzkich możliwości,
bo mamy Chrystusa, który
nas kocha i do miłości
uzdalnia swym słowem
oraz swą ofiarą.
Zgromadzeni na tej Eucharystii wysławiajmy
Pana, który jest Głową
Kościoła, pełnią człowieczeństwa i dawcą prawdziwej miłości. Przyjmijmy z pokorą pomoc od
Zbawiciela, bo tylko
w Nim i przez Niego możemy zyskać zbawienie.

