PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XX Tydzień okresu zwykłego, 18 VIII – 25 VIII 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX Niedziela zwykła, dnia 18 VIII 2019 r.

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

Dzisiejsza kolekta zbierana przez członków rad parafialnych przeznaczona jest na
pokrycie kosztów remontu dachu na domu spotkań.

PONIEDZIAŁEK (dnia 19 sierpnia)
7,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Heleny z okazji urodzin o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św.
2. Za † Mariana Budnego, od kuzynki Joli z rodziną

W sobotę w Jaworzynce Trzycatku odbędzie się spotkanie modlitewne wiernych z
Czech, Słowacji i Polski na tzw. Trójstyku. Początek o g. 9,15 w kościele MB
Frydeckiej.

WTOREK (dnia 20 sierpnia) , św. Bernarda
17,00 1. Za †† Adama i Mariana Nowosińskich
2. (poza parafią) Za † Marię Pająk, od sąsiadów z klatki
ŚRODA (dnia 21 sierpnia); św. Piusa X
7,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Andrzeja o zdrowie i błogosławieństwo
Boże i wytrwanie w trzeźwości
2. (poza parafią) Za † Bronisława Białożyta, od sąsiadów z klatki
CZWARTEK (dnia 22 sierpnia), Najświętszej Maryi Panny Królowej
17,00 1. Za † Władysława, od żony i syna z rodziną
2. Za † Bolesława Suszkę, od rodziny Kawuloków
PIĄTEK (dnia 23 sierpnia), św. Róży z Limy
7,00 1. Za † Stanisława Izdebskiego w 2 rocznicę śmierci;
2. Za † Bronisława Białożyta, od sąsiadów Danel i Kuras
17,00 Za † rodziców Wiktora i Helenę Lutczynów
SOBOTA (dnia 24 sierpnia), święto św. Bartłomieja Apostoła
7,00 Za † Ryszarda Sobeckiego w 1 rocznicę śmierci
17,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Beaty i Dariusza z okazji 27 rocznicy ślubu
z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci Anny, Mateusza, Nadii, Anny, Roberta, Hanny i Łukasza 2. (poza parafią) Za + Czesławę Toporek, od sąsiadów
NIEDZIELA (dnia 25 sierpnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Eweliny z okazji urodzin o zdrowie i potrzebne
łaski do zbawienia
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Gabrieli z okazji urodzin;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Krystyny i Henryka z okazji 40 r. ślubu
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji 19 urodzin

Liturgiczne obchody tygodnia: we wtorek wspomnienie św. Bernarda opata, w
środę – św. Piusa X papieża, w czwartek – Najświętszej Maryi Panny Królowej; w sobotę – święto św. Bartłomieja Apostoła.

Apostolat Maryjny przy parafii śś. Piotra i Pawła w Skoczowie organizuje pielgrzymkę do Zakopanego 14 września (sobota). Wyjazd o g. 6 ze starego Targowiska, koszt 45 zł. Zapraszamy chętnych parafian. Zapisy –z podaniem nr
telefonu – w zakrystii naszego kościoła.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór
6. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. G. Bór 7.
Dziękujemy za ofiary na cele misyjne z ub. niedzieli (5268 zł).
W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii.
____________________
Świadectwo, dokończenie ze s. 4
Zawierzyłam się całkowicie Bogu, oddając swoje życie w Jego ręce i zdając się
na Jego wolę w tej sprawie. Na Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie poprosiłam
w tej intencji o modlitwę wstawienniczą, podczas której doświadczyłam pokoju
serca i takiej pewności, że nie muszę martwić się o to, co z tym będzie dalej, ponieważ jestem w dobrych rękach, rękach kochającego Ojca. Uczestnicząc też w
Czuwaniu Fatimskim zawierzyłam ten problem Maryi.
Po powrocie z pielgrzymki zapisałam się na wizytę kontrolną i biopsję, był akurat wolny termin na 13 sierpnia. Po badaniu USG okazało się, że biopsja nie jest
konieczna, ponieważ guzek nieco się zmniejszył i stał się nietoksyczny. W związku z tym mam zgłosić się tylko na wizytę kontrolną za pół roku. Byłam tym zdumiona i bardzo poruszona dobrocią Boga, który nieustannie mnie zaskakuje i obsypuje swoim łaskami pomimo moich grzechów i tak wielu słabości .A tego dnia,
gdy przygotowywałam się do codziennej modlitwy Słowem Bożym, natrafiłam na
treść takiej modlitwy do Słowa, które miałam rozważać. Modlitwa ta dosłownie
przeniknęła moje serce : „Wiem dobry Ojcze, że Twoja miłość pragnie obdarowywać mnie tym, co najlepsze. Niech Twój Duch pomoże mi wzrastać wewnętrznie, szukając zawsze wielkości bycia Twoim dzieckiem.’’
EWA D.

Kancelaria
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

Świadectwo doświadczenia Bożej Miłości
Niech to moje świadectwo doświadczenia miłości
i mocy Bożej będzie nie tylko podziękowaniem Bogu za
doświadczone łaski, ale także zaproszeniem i zachętą do
uczestnictwa w Czuwaniach Fatimskich i Mszach Św.
z modlitwą o uzdrowienie w naszej parafii. Wielokrotnie
doświadczałam interwencji Bożej w bardzo trudnych sprawach i pomocy w chorobie powierzając się Pani Fatimskiej oraz modlitwom Wspólnoty Bogurodzica, zwłaszcza
na Mszach Św. z modlitwą o uzdrowienie. Wiele o tym
mogłabym opowiadać i pisać. Ale ograniczę się do dwóch
wydarzeń.
W roku 1997 miałam odlew w nerce, byłam skierowana na operację do szpitala do Jastrzębia Zdroju. Nie
było pewności, że ta operacja skończy się pomyślnie, ponieważ cała nerka była szczelnie wypełniona litym kamieniem. Przed operacją moja córka, która była jeszcze dzieckiem, razem ze mną uczestniczyła w całonocnym czuwaniu Fatimskim prosząc, abym ja tej operacji nie miała
w tamtym czasie czuwania trwały aż do godzin rannych).
Ponadto modliła się za mnie cała wspólnota Bogurodzicy,
do której należę do dziś. Dobry Bóg okazał mi miłosierdzie. Do szpitala zostałam przyjęta 18 sierpnia, a 25 sierpnia tuż przed Uroczystością Matki Boskiej Częstochowskiej byłam już w domu w przedziwnych okolicznościach
i zdarzeniach uwolniona od odlewu bez operacji. Lekarze
byli tym zdumieni i powiedzieli, że jestem jedynym takim
przypadkiem w tym szpitalu. Pan jest Wielki, to wydarzenie zbudowało wiarę mojej córki, a w moim sercu zrodziła
się ogromną wdzięczność za to, co Pan dla mnie uczynił.
Od tamtej pory nigdy już nie miałam nawrotu kamicy nerkowej, a minęły już od tego czasu 22 lata.
A oto moje świadectwo z ostatniej chwili, dobra
wiadomość, prezent od Matki Bożej Fatimskiej w dniu
13.08 br. W kwietniu br. dowiedziałam się na badaniach,
że dotąd niegroźny guzek w mojej tarczycy zmienił charakter i powiększył się. Nie była to dobra wiadomość, konieczna była biopsja, ale w tym czasie miałam wiele spraw
i termin biopsji przesunęłam na później.
c.d. 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 33(236)/2019, dnia 18 sierpnia 2019 r.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
JR 38,4-6.8-10 PS 40 HBR 12,1-4 ŁK 12,49-53;
W TYM NUMERZE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: «Niech
Intencje mszalne
2
umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce
Ogłoszenia
3
żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego
ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie
Świadectwo
4
szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia».
Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» ...
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
WPROWADZENIE
Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków,
DO LITURGII:
zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, Słuchajmy słowa, które
który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczojest prawdą wieczną.
nych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wieBądźmy wierni tej
rze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości,
prawdzie nawet za cenę
którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na
cierpienia i opuszczejego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga.
Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak nia przez najbliższych.
wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie usta- Jedynie Chrystus przewali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do
kazuje nam pełną
krwi, walcząc przeciw grzechowi.
prawdę o życiu i zbaSłowa Ewangelii według Świętego Łukasza
wieniu. Służyć Jemu, to
Jezus powiedział do swoich uczniów:
służyć
najwyższym war«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę,
ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję tościom ludzkiego ducha. Niech więc w służudręki, aż się to stanie.
bie prawdy umacnia
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie,
powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro bę- nas Chrystus i niech ta
dzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw Eucharystia będzie dla
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a nas źródłem poznania
syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw
prawdy Bożej.
matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

