PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XVIII Tydzień okresu zwykłego, 4 VII – 11 VIII 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK ( 5 sierpnia), Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP
7,00 1. Za †† rodzeństwo z rodzin Mentel i Szczypka
2. (poza parafią) Za † Marię Pająk, od sąsiadów z klatki
WTOREK (dnia 6 sierpnia) , święto Przemienienia Pańskiego
17,00 1. Za † Helenę Powada, od Teresy i Mariana Zbijowskich
2. Za † Józefa Sajaka w 2 rocznicę śmierci, od żony i córek z rodzinami
19,00 O uzdrowienia fizyczne, psychiczne i duchowe
ŚRODA (dnia 7 sierpnia)
7,00 1. Za †† z rodzin Glajc i Wysłych
2. (poza parafią) Za † Bolesława Jarosza, od Ireny i Stanisława Małysów z rodziną
CZWARTEK (dnia 8 sierpnia), św. Dominika
17,00 1. Za † męża Karola Pająka w 3 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Gruszka i
Faruga
2. (poza parafią) Za † Bronisława Białożyta, od chrześniaczki Wioli z rodziną
PIĄTEK (dnia 9 sierpnia), św. Teresy Benedykty od Krzyża
7,00 1. Za † Marię Pająk, od sąsiadów z klatki
2. (poza parafią) Za † Marcina Budnego, od Leokadii Mizera z rodziną
17,00 Za † Zdzisławę Sadlok w 2 rocznicę śmierci;
SOBOTA (dnia 10 sierpnia), święto św. Wawrzyńca
7,00 Za † Marię Pająk, od sąsiadów z klatki
17,00 Za † Elżbietę Król, od znajomych Lidii i Janusza Szubert
NIEDZIELA (dnia 11 sierpnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Emilii i Jana z okazji 40 rocznicy ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Sylwii i Łukasza z okazji rocznicy ślubu oraz
w intencji Łukasza z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba z 25 urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Jacka z okazji urodzin oraz w intencji wnuków Filipa i Stefana z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII Niedziela zwykła, dnia 4 VIII 2019 r.
We wtorek przypada święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu o g. 8 w bazylice
w Hałcnowie zostanie celebrowana Eucharystia na rozpoczęcie diecezjalnej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. W przyszłą niedzielę o g. 13,30 na wałach jasnogórskich będzie sprawowana Msza św. na zakończenie pielgrzymki.
W naszym kościele we wtorek Msza św. o g. 17, a o g. 19 – comiesięczna Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie – po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy wstawiennicze.
W czwartek przypada wspomnienie św. Dominika, w piątek – św. Teresy Benedykty
od Krzyża (Edyty Stein), patronki Europy, a w sobotę – święto św. Wawrzyńca –
w tym dniu spod Krzyża na Dolnym Borze do Bielowicka na uroczystość odpustową wyrusza tradycyjna skoczowska procesja dziękczynna – zapraszamy do
licznego udziału.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór 4. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Górny Bór 5. Składamy serdeczne podziękowania za indywidulne ofiary oraz pomoc w pracach przy
remoncie dachu domu spotkań oraz w pracach porządkowych w obejściu.
Dziękujemy za ofiary kierowców (747,90 zł) ub. niedzieli na pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Dziś po Mszy św. można będzie wspomóc
ofiarą do puszek zakup nowego rzutnika do kościoła.
W przyszłą niedzielę Słowo Boże będzie w naszym kościele głosił o. Paschalis franciszkanin, misjonarz, który też zwróci się o wsparcie jego misyjnej posługi – na
ten cel będzie przeznaczona ofiara zbierana przed kościołem do puszek.
____________________
Relacja z pielgrzymki - c.d. ze s. 4
Jest to kompleks budowli dawnego opactwa cystersów: Kościół N.M.P. Łaskawej,
Mauzoleum Piastów Świdnickich, kościół Św. Józefa, dom Opata, budynki klasztorne, kaplice Kalwarii. Zespół ten został wpisany na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. W murach kościoła króluje M.B. Łaskawa, zwana również Madonną Uśmiechniętą. Obraz pochodzi z XIII wieku i jest najstarszym obrazem maryjnym w Polsce. Na uwagę zasługują freski, stele, ambona, obrazy, organy. Wszystko odnowione, odrestaurowane -„Perełka”. Do wschodniej ściany kościoła przylega Mauzoleum Piastów, ogromne, dla mnie trochę przytłaczające. Do opactwa
należy również kościół Św. Józefa, a w nim kaplice przedstawiające siedem radości i siedem smutków Św. Józefa. Nad ołtarzem głównym przepiękny fresk Narodzenie Pana Jezusa. Pełni wrażeń wróciliśmy do Barda. Tak minął dzień drugi.
Justyna

Kancelaria

Pielgrzymka na Dolny Śląsk, c.d. relacji

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.
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

Bardo Śląskie zachwyca od pierwszego wejrzenia - najpierw dostrzega się górujący nad miasteczkiem
kościół, potem resztę zabudowy i zabytkowy most na
rzece. Barokowa świątynia o imponujących rozmiarach
daje schronienie cudownej figurze M.B. Strażniczce
Wiary. Drewniana 43,3 cm rzeźba pochodzi z XII wieku i jest najstarszym zabytkiem sztuki romańskiej. W
podstawie figurki są relikwie, które każdego dnia po
Mszy św. były przez nas czczone. Figurka wyeksponowana jest w głównym ołtarzu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W bogatym wnętrzu na uwagę zasługuje ambona, chrzcielnica, organy posiadające 3 tys.
piszczałek. Klasztor z XVII w. mieści kaplicę z obrazami wotywnymi, Muzeum Sztuki Sakralnej, w podziemiach ruchoma szopka. Na zewnątrz dwie Kalwarie
leżące niemal naprzeciw siebie. Góra Różańcowa (380
m n.p.m.) i druga z Drogą Krzyżową prowadzącą do
Kaplicy Górskiej (583 m).
Po Mszy św. i śniadaniu wyruszyliśmy do
Wambierzyc. Dolnośląskie Jeruzalem, ta nazwa najlepiej oddaje charakter miejscowości. W sercu Wambierzyc wznosi się potężna bazylika – Sanktuarium M.B.
Królowej Rodzin. Jej największym skarbem jest cudowna figurka wyrzeźbiona w lipowym drewnie. Dookoła liczne wota, obrazy (bardzo nas zdziwił obraz
św. Jana Sarkandra) - każdego Świętego przedstawiała
Pani Przewodnik. W bazylice przykuwają wzrok piękne barokowe ołtarze, ambona. Na wprost bazyliki prowadzą schody na Kalwarię –blisko 80 kaplic porozrzucanych po wzgórzach. Jest to największa i najwspanialsza Kalwaria w Europie.
Stamtąd wyruszyliśmy do Krzeszowa. Miejscowość szczyci się posiadaniem jednego z najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Europie.
Dokończenie na s. 3

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 31(234)/2019, dnia 4 sierpnia 2019 r.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
KOH 1, 2; 2, 21-23; PS 95; KOL 3, 1-5. 9-11; ŁK 12, 13-21;
Czytanie z Księgi Koheleta
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność
nad marnościami, wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a
udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią
trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której
mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i
zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: :
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do
tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z
Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć
temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem...
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz
mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On
mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo
rozjemcą nad wami?”.
Powiedział też do nich: ”Uważajcie i
strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we
wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu
człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co
tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł:
»Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam
zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz
wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij
i używaj«”. Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy
zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś
przygotował?”. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi
dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Kim jest człowiek i na
czym polega sens życia? Jako uczniowie
Jezusa zgromadzeni
wokół Jego ołtarza
wierzymy, że sami z
siebie nie jesteśmy w
stanie na to pytanie
odpowiedzieć. Jezus
nas kocha! Tylko dzięki
Bogu wiemy, że jesteśmy ukochanymi Jego
dziećmi, które mogą i
powinny przekazywać
Bożą miłość światu. To
jest nasze fundamentalne powołanie.

