PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XVII Tydzień okresu zwykłego, 28 VII – 4 VIII 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 29 lipca), św. Marty
7,00 1. Za † Kazimierza Niemca, od kolegów z Wydziału Topielni Teksid
2. (poza parafią) Za † Helenę Powada, od sąsiadów z klatki
WTOREK (dnia 30 lipca)
17,00 1. Za † męża i ojca Janusza Koterbę
2. (poza parafią) Za † Marię Pająk, od Teresy i Jerzego Jany
ŚRODA (dnia 31 lipca), św. Ignacego Loyoli
7,00 1. Za †† Michalinę Korcz, Leona Korcza
2. (poza parafią) Za †† Annę i Gustawa Podsiadły
I CZWARTEK (dnia 1 sierpnia), św. Alfonsa Marii Liguoriego
17,00 1. Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę,
za †† ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
2. (poza parafią) Za †† męża Mirosława, synową Alicję, teścia Józefa, rodziców
I PIĄTEK (dnia 2 sierpnia), odpust Porcjunkuli
7,00 Za † Kazimierza Niemca, od córki Anny z rodziną; Adoracja
17,00 1. Za † Rafała Kubaczkę o zbawienie duszy, od kolegi Grzegorza;
2. (poza parafią) Za † Marcina Budnego, od koleżanek i kolegów z klasy SP 8
w Skoczowie
I SOBOTA (dnia 3 sierpnia)
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających za grzechy; Różaniec fatimski
17,00 1. Za † Marię Pająk i jej męża Karola w 3 r. śmierci, od Moniki Szyndler;
2. (poza parafią) Za † Cecylię Grochowską, od synów Tomasza i Szymona
NIEDZIELA (dnia 4 sierpnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Tomasza z okazji 40 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Moniki i Grzegorza z rodziną z prośbą o
zdrowie i Boże błogosławieństwo
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 22

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVII Niedziela zwykła, dnia 28VII 2019 r.

Dziś po każdej Mszy św. błogosławimy pojazdy. Kierowców wdzięcznych Bogu za
bezpieczną jazdę zachęcamy do włączenia się w akcję pomocy misjonarzom polskim w zakupie środków transportu. Odbierając na parkingu pamiątkę dzisiejszego błogosławieństwa można na ten cel złożyć ofiarę.
Środki transportu zakupione dotychczas na misje z pomocą MIVA Polska:
Samochody - 569; Motocykle - 212; Rowery - 2001; Traktory 6; Quady -4; Silniki
- 16; Łodzie, barki -17; Konie 5; Riksze 1; Busy- 16; Ambulanse -15; Skutery- 6;
Wózki- 175; Paralotnie -1.
Liturgiczne obchody tygodnia:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Marty, w środę – św. Ignacego Loyoli;
- w czwartek – św. Alfonsa Marii Liguoriego – rozpoczyna się w tym dniu miesiąc trzeźwości i abstynencji – modlimy się w tej intencji, a swoje postanowienia
można wpisać do Parafialnej Księgi Trzeźwości wystawionej na stoliku z darami;
W piątek przypada dzień odpustu Porcjunkuli – można uzyskać go nawiedzając kościół i spełniając zwykłe warunki odpustu.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty – okazja do Spowiedzi
św.: dla dzieci w czwartek o g. 16, dla młodzieży w piątek o g. 16, dla dorosłych
codziennie pół godziny przed Mszą św. Modlimy się o nowe powołania do służby
Bożej w czwartek, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek –
zapraszamy w tym dniu do skorzystania z okazji do osobistej modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym podczas całodziennej adoracji; w sobotę zapraszamy na
poranną Mszę wynagradzającą i Różaniec fatimski.
Chorych będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w sobotę od g. 8. Prosimy
zgłaszać chorych w zakrystii.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór 3. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Górny Bór 4..
Dziękujemy za ofiary (9057,29 zł) ub. niedzieli na inwestycyjne potrzeby parafii
(remont dachu na zapleczu domu spotkań) oraz za dziś składane ofiary na budowę
ośrodka rekolekcyjnego w Andrychowie. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji. Po Mszy św. można będzie wspomóc ofiarą do puszek zakup nowego
rzutnika do kościoła.____________________
Dzisiejsza liturgia przypomina nam, że ufna i wytrwała modlitwa jest zawsze wysłuchana. Nie zapominajmy o tym nigdy. Módlmy się zawsze szczególnie o wiarę,
nawrócenie i Ducha Świętego.

Kancelaria

Kid’s Games w Skoczowie

parafialna czynna:

w okresie wakacyjnym
bezpośrednio po Mszy św.
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 19,00;
w tygodniu:
7,00 (prócz wtorku i czwartku) i 17,00 (prócz poniedziałku i środy)
SPOWIEDŹ ŚW.
codziennie pół godziny przed
Mszą św.

Od 8 do14 lipca w Skoczowie odbyła się II
edycja Igrzysk Kids Games. Brało w niej udział
190 dzieci, które były podzielone na siedem
grup: piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenis
stołowy, lekkoatletykę, Kid’s Dance, Kid’s Art,
Kids Play. Igrzyska Kid’s Games łączą w sobie
sport, zabawę i lekcje biblijne.
Wiktoria

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 30(233)/2019, dnia 28 lipca 2019 r.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
RDZ 18, 20-32; PS 138; KOL 2, 12-14; ŁK 11, 1-13;
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę
głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. ...
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim
też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i
”nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis
dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i
skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas
się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do
nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze
grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie
dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z
was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu:
»Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać
tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi
o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy
poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Kid’s Games

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Wytrwała i ufna modlitwa jest zawsze wysłuchana. Chrystus uczy nas
modlitwy i sam daje
przykład dobrej modlitwy. Niech więc Eucharystia będzie wypełniona
modlitwą błagalną,
dziękczynną i modlitwą
uwielbienia. Przyzywajmy Pana, bo On wszystkiego udziela, jeżeli prosimy pokornie, wytrwale
i z wiarą.
Bóg jest naszym Ojcem
żyjącym nie gdzieś w
oddali, ale jest bliżej nas
niż my samych siebie
(św. Augustyn).

