PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XIX Tydzień okresu zwykłego, 11 VIII – 18 VIII 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 12 sierpnia)
7,00 1. Za †† Henryka Waszkiewicza, od żony z rodziną
2. (poza parafią) Za † Irenę Rajwa, od sąsiadów z klatki
WTOREK (dnia 13 sierpnia) , Dzień fatimski
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Miosierdzia, 18 – Różaniec cz. III, i cz. IV
20,00 1. Za † Marka Olejniczaka w 22 rocznicę śmierci; 2. Za † Marię Pająk, od sąsiadów z klatki; Procesja wokół kościoła, akt zawierzenia, Apel Jasnogórski
ŚRODA (dnia 14 sierpnia); uroczystość św. Maksymiliana, patrona diecezji
7,00 1. Za † Zygmunta Suchodolskiego w 1 rocznicę śmierci
2. Za † Bronisława Białożyta
17,00 Za parafian
CZWARTEK (dnia 15 sierpnia), uroczystość Wniebowzięcia N. Maryi Panny
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Stanisława oraz dzieci z wnukami
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grzegorza z okazji urodzin z prośbą o zdrowie,
potrzebne łaski do zbawienia
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Adriana w 21 urodziny o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej; błogosł. rocznego dziecka Oliwiera Heroka
19,00 W intencji mieszkańców ul. Morcinka 30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX Niedziela zwykła, dnia 11 VIII 2019 r.
Dziś Słowo Boże głosi o. Paschalis franciszkanin, misjonarz z Boliwii, który też
zwróci się o wsparcie jego misyjnej posługi – na ten cel będzie przeznaczona
ofiara zbierana przed kościołem do puszek.
We wtorek sąsiednia archidiecezja krakowska oddaje cześć Najświętszej Maryi
Pannie Kalwaryjskiej.
W środę obchodzimy uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona naszej diecezji. Modlimy się w tym dniu w intencji całego naszego Kościoła lokalnego, polecamy Bogu biskupów, prezbiterów oraz ich posługę duszpasterską. Ks. biskup ordynariusz osobnym słowem zaprasza do udziału w obchodach diecezjalnych tej uroczystości w Oświęcimiu. W naszym kościele w tym
dniu 2 Msze św. – rano o g. 7 i wieczorem o g. 17. Wieczorna Msza św. w
tym dniu to Msza wigilijna uroczystość Wniebowzięcia NMP.
W czwartek obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny –
jedno z największych świąt maryjnych w roku, w tradycji ludowej zwane
świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu Msze św. w porządku niedzielnym
(7,30, 9,30, 11,30 i 19); składka w tym dniu przeznaczona będzie na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.
W piątek czcimy Boże Miłosierdzie z racji trzeciego piątku miesiąca. Zapraszamy
na nabożeństwo o g. 16 oraz Mszę św. ku czci Miłosierdzia Bożego o g. 17,
którą zakończymy uczczeniem relikwii Apostołki Miłosierdzia św. Faustyny.
W sobotę o g. 18- nauka przed chrztem. Liturgia chrzcielna będzie w przysżłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11,30.

PIĄTEK (dnia 16 sierpnia)
7,00 Za † męża Zbigniewa w 10 rocznicę śmierci i †† teściów Helenę i Tadeusza
17,00 Za † męża Kazimierza Bobera w 2 rocznicę śmierci;

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór
5. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Górny Bór
6.

SOBOTA (dnia 17 sierpnia), św. Jacka
7,00 1. Za † brata Tadeusza w 2 rocznicę śmierci, rodziców Małgorzatę i Alojzego Szajterów;
2. Za † Henryka Męcnarowskiego w 6 tygodniu po śmierci
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Janiny i Jerzego Szkudlarków z okazji Złotego
Jubileuszu Małżeńskiego

Dziękujemy za ofiary (1225 zł) ub. niedzieli na zakup nowego rzutnika do kościoła. W przyszłą niedzielę kolektę na inwestycyjne potrzeby parafii (pokrycie
dachu domu spotkań) zbiorą członkowie rad parafialnych.

NIEDZIELA (dnia 18 sierpnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Stefanii w 70 oraz córki Marioli w 50 urodziny
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Adama z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i
potrzebne łaski do zbawienia
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Pawła z okazji 30 urodzin;
19,00 Za †† tatę Stanisława Szybę i brata Marka

____________________
Umocnieni Najświętszą Ofiarą naszego Pana, pokarmem Jego Słowa i Ciała przyjmijmy Jego błogosławieństwo na codzienne wypełnianie Jego misji umacniania naszych braci w postawie zawierzenia Jego Miłości.

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

I nadszedł dzień trzeci. Po Mszy Św. i śniadaniu,
zawitaliśmy do piwnic, żeby zobaczyć „ruchomą szopkę” cysterską.
Niestety czas do domu. Pożegnaliśmy Bardo i
ruszyliśmy w drogę powrotną. Ale w jej trakcie odwiedziliśmy jeszcze Henryków - wieś na Dolnym Śląsku, a
tam pięknie odrestaurowane Opactwo Cystersów. Jest to
barokowy zespół klasztorny z kościołem Wniebowzięcia N. M. Panny i Św. Jana Chrzciciela. W obiektach
przyklasztornych funkcjonuje Wyższe Seminarium Duchowne z Wrocławia (pierwszy rok), Katolickie Liceum
Ogólnokształcące i Dom Opieki. Po obiekcie oprowadził nas przemiły kleryk. Najpierw wysłuchaliśmy historii klasztoru (Kościół odzyskał dobra w 1990 roku).
Zwiedzanie rozpoczęliśmy w domu Opata a tam zobaczyliśmy piękne pokoje, kaplicę, refektarz. Z domu wyruszyliśmy na wirydarz, a stamtąd do kościoła, który
posiada wspaniały wystrój barokowy: piękne stele drewniane, które powstały przez 150 lat, piękny ołtarz główny i ambonę. Zwiedziliśmy również Zakrystię, a tam
szafkę z szufladami odpowiednik dzisiejszego terminarza w komputerze. W jednym z pokoi znajduje się dokument zwany Księgą Henrykowską. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa
polskiego – zawiera
pierwsze zdanie napisane w języku polskim. Księga Henrykowska jest wpisana
na listę Dziedzictwa
Narodowego UNESCO.
Napełnieni duchowo, pełni wrażeń, jak również dumni z
naszej historii ruszyliśmy w drogę powrotną do Skoczowa. Zapraszam na następną pielgrzymkę.
Justyna

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 32(235)/2019, dnia 11 sierpnia 2019 r.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
MDR 18,6-9 PS 33 HBR 11,1-2.8-19 ŁK 12,32-48 ;
Czytanie z Księgi Mądrości
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by
nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli.
I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty
wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali
w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już
zaczęli śpiewać hymny przodków.
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectw.
Dzięki
wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania,
by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował
do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej
obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych
fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam
Bóg. ...
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus
powiedział
do
swoich
uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć,
gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan
zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc,
będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie,
że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma
złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też
bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie».

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Pielgrzymka c.d.

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
„Nie bój się mała trzódko” – te słowa pocieszenia płynące od Jezusa
wydają się bardzo adekwatne do naszych czasów. Niejedna wspólnota
wyznawców \Chrystusa
była i jest bezbronną
mniejszością. A jednak to
do wierzących należy
przyszłość królestwa Bożego, dlatego że oni pojmują świat tu i teraz.
Radosne oczekiwanie a
nie pełne lęku zamartwianie jest znakiem rozpoznawczym wspólnoty
chrześcijańskiej. Również
dzisiejsza niedziela to
czas czuwanie i bycia
gotowym na powtórne
przyjście Pana.

