PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XVI Tydzień okresu zwykłego, 21 VII – 28 VII 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 22 lipca), święto św. Marii Magdaleny
7,00 1. Za † Marię Pająk, od Marysi, Jurka i Marka
2. (poza parafią) Za †† Marię i Wilhelma Chrapków
WTOREK (dnia 23 lipca), święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy
17,00 1. Za †† siostrę Annę, szwagra i ojca
2. (poza parafią) Za †† Marię i Jana Targoszów, Rozalię i Jana Hellerów
ŚRODA (dnia 24 lipca), św. Kingi
7,00 1. Za † ojca Jana Wronę w 2 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Marię Pająk, od bratanicy Gosi z rodziną
CZWARTEK (dnia 25 lipca), święto św. Jakuba Apostoła
16,20 Różaniec do Matki Bożej 7 Boleści
17,00 1. Za członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i ich rodziny
2. (poza parafią) Za †† rodziców Irenę i Stanisława
PIĄTEK (dnia 26 lipca), świętych Joachima i Anny rodziców NMP
7,00 Za † Marcina Budnego, od sąsiadów z klatki
17,00 1. Za †† rodziców Annę i Michała oraz rodzeństwo;
2. (poza parafią) Za † Bronisława Białożyta, od Agnieszki Kusiak z rodziną
SOBOTA (dnia 27 lipca)
7,00 1. Za † Marię Pająk, od Tadeusza, Bronisławy i Juliana z rodzinami;
2. (poza parafią) Za † męża Eugeniusza Stańka
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Moniki i Grzegorza z okazji 30 r. ślubu
NIEDZIELA (dnia 28 lipca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji małżonków Anny i Jakuba z okazji 13 rocznicy ślubu
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji ks. wikarego Przemka z okazji urodzin
19,00 Za † Izabelę Rychlicką

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVI Niedziela zwykła, dnia 21VII 2019 r.

Dzisiejszą kolektą wspieramy potrzeby inwestycyjne parafii – składamy serdeczne
Bóg zapłać za ofiarność płynącą z troski o naszą rodzinę parafialną.
Przy wyjściu z kościoła prasa katolicka (m.in. GN i Niedziela z relacjami o wydarzeniach w naszej parafii).
Liturgiczne obchody tygodnia:
- w poniedziałek święto św. Marii Magdaleny,
- we wtorek – święto św. Brygidy, Patronki Europy;
- w środę – wspomnienie św. Kingi, - w czwartek święto św. Jakuba Apostoła;
- patronem czwartku jest także św. Krzysztof, patron kierowców – w naszym
kościele szczególna modlitwa za kierowców oraz błogosławienie pojazdów
będzie w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.; kierowców prosimy tak jak
w poprzednich latach, by z tej okazji włączyli się w akcję „MIVA Polska – 1
gr za 1 km bezpiecznej jazdy” jako pomoc polskim misjonarzom w zakupie
środków transportu);
- w piątek wspomnienie świętych Joachima i Anny rodziców NMP.
Spotkania formacyjne:
- we wtorek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do domu spotkań Klub Seniora; - w czwartek o 16,20 nabożeństwo i Msza św. dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Zaproszenia:
- w najbliższy czwartek od g. 10 do 16 będzie trwała akcja krwiodawstwa na
Rynku skoczowskim – zachęcamy do udziału w imieniu Klubu HDK i PCK.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
36. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Górny
Bór 3. Plan sprzątania na kolejne miesiące jest wywieszony w gablotce. Dziękujemy osobom wiernie wypełniającym to zobowiązanie, a także za włączanie
się w tę posługę szczególnie młode pokolenie.
Dziękujemy za ofiary na inwestycyjne parafii (remont dachu na zapleczu domu
spotkań). W przyszłą niedzielę kolekta na budowę ośrodka rekolekcyjnego w
Andrychowie.
____________________
Chrystus nas kocha i nawet gdy się zagubimy, gdy odrzucimy Jego miłość, to On
wychodzi, aby nas odszukać i przyprowadzić z powrotem. Pozwólmy się Bogu odnaleźć w codzienności, wybierajmy zawsze wartości nieprzemijające, wieczne.
Niech w naszych codziennych wyborach towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

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
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

Parafialna pielgrzymka do sanktuariów Dolnego Śląska
Chciałabym bardziej przybliżyć miejsca, które zobaczyliśmy, które zachwyciły i na pewno zostaną nam
w pamięci.
Pierwszym miejscem w Legnicy, do którego zdążaliśmy było Sanktuarium Św. Jacka - budynek powstał
w miejscu dawnego kościoła i klasztoru kartuzów. Dlaczego tam zaczęliśmy pielgrzymowanie? 25 grudnia 2013 r.
miało tu miejsce zdarzenie o znamionach cudu eucharystycznego, które zostało ogłoszone 10 kwietnia 2016 r,
a uroczyste oddanie do kultu odbyło się 2 lipca 2016 r.
O tym zdarzeniu z wielką wiarą opowiedział nam ks. proboszcz Andrzej. Tam też uczestniczyliśmy we Mszy św.
i adoracji Relikwii Ciała Pańskiego.
W centrum miasta w pojezuickim kompleksie mieści się parafia Św. Jana Chrzciciela a trochę dalej Katedra
pw. Św. Piotra i Pawła wzniesiona w XV w.
W środku znajduje się renesansowa ambona, barokowy
ołtarz, piękna chrzcielnica z XIII wieku, posągi Apostołów
i liczne epitafia. W Legnicy jest wiele miejsc godnych zobaczenia: Zamek Piastowski, Muzeum miedzi, Stary Ratusz i wiele innych. Z Legnicy wyruszyliśmy do Świdnicy to miasto pochodzące z okresu brązu. Posiada najstarszą
pieczęć miejską z 1280 r. Pierwszym miejscem, które
zwiedzaliśmy był Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej, kościół protestancki, zabytkowy barokowy, największy
w świecie - drewniany wybudowany bez jednego gwoździa, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Stamtąd udaliśmy się na starówkę, a tam do Katedry
Św. Stanisława i Wacława. Budowla ta powstała w XIV w.
z polecenia księcia Bolka II. Kościół jest trzynawowy
z wysoką wieżą, trzecią pod względem wielkości w Polsce,
z przepięknym wnętrzem z obrazami wielkości naszych
mieszkań. Robi ogromne wrażenie. O jego niezwykłej
i burzliwej historii zajmująco opowiadał nam przewodnik.
Ze Świdnicy udaliśmy się do Barda Śl.– tam w domu pielgrzyma u oo. Redemptorystów mieliśmy zakwaterowanie tak minął nam pierwszy dzień pielgrzymki.
Justyna
c.d.n.

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 29(232)/2019, dnia 21 lipca 2019 r.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
RDZ 18, 1-10A; PS 15; KOL 1, 24-28; ŁK 10, 38-42;
Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u
wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy,
dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia
do namiotu, podążył na ich spotkanie.
A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: ”O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego
sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco
jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: ”Uczyń tak, jak powiedziałeś”. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł:
”Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał
je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg,
mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał
przed nimi pod drzewem. Zapytali go: ”Gdzież jest żona twoja, Sara?”. Odpowiedział im: ”W tym oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich:
”O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie
miała wtedy syna”.
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w
moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała,
którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec
was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa
Bożego.
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została
objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie
jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan.
Jest nią Chrystus
pośród was — nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego
człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego
człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem
Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria,
która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast
Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i
rzekła: ”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą
przy
usługiwaniu?
Powiedz
jej,
żeby
mi
pomogła”.
A Pan jej odpowiedział: ”Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o
wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą
cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Pielgrzymka

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Eucharystia jest to szczyt
miłości Boga do człowieka. Miłość Boga nie zna
miary. Stwórca obdarza
nas miłością i oczekuje,
że również i my odpowiemy miłością na Jego miłość.
Wybór Jezusa, to wybór
szczęścia, które nie przemija tutaj na ziemi,
ale trwa wiecznie.
Przyjmijmy Jezusa do
naszego życia tak, jak to
zrobił Abraham w pierwszym czytaniu, i Marta i
Maria w dzisiejszej
Ewangelii. Tylko wtedy
będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, bo wybraliśmy to co
jest najcenniejsze – Jezusa, który jest miłością.

