PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XXI Tydzień okresu zwykłego, 25 VIII – 1 IX 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 26 sierpnia), uroczystość NMP Częstochowskiej
7,00 1. Za †† Józefę i Józefa oraz rodziców z obu stron
2. (poza parafią) Za † tatę Józefa Przeźmińskiego
17,00 Za parafian
WTOREK (dnia 27 sierpnia) , św. Moniki
17,00 1. Za † ks. Stanisława Gawlasa w kolejną rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za †† rodziców Wieja - Szymanek
ŚRODA (dnia 28 sierpnia); św. Augustyna
7,00 1. Za † Małgorzatę Buczy w 1 rocznicę śmierci
2. (poza parafią) Za † Elżbietę Król, od rodziny Konieczny
CZWARTEK (dnia 29 sierpnia), Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 1. Za nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz w intencjach parafialnej
wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
2.(poza parafią) Za † Antoniego Knypsa w 6 rocznicę śmierci, rodziców z obu
stron
PIĄTEK (dnia 30 sierpnia)
7,00 Za †† Wiktora i Danutę Bożków oraz ich rodziców
17,00 Za † Irenę Klima, od chrzestnej
SOBOTA (dnia 31 sierpnia)
7,00 Za †† siostrę Agatę Kubasiak w 26 r. śmierci, rodziców Władysława i Matyldę
Starowiczów
17,00 Za †† mamę Anielę Jochacy w 1 rocznicę śmierci i ojca Tadeusza
NIEDZIELA (dnia 1 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Kazimierza z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wiesława i Leszka z okazji 40 rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Bogusława z rodziną z prośbą o
zdrowie i Boże błogosławieństwo
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Emilki z okazji 1 rocznicy urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXI Niedziela zwykła, dnia 25VIII 2019 r.
W poniedziałek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – pamiętamy w tym dniu o modlitwie za Ojczyznę i za wszystkich pielgrzymów przybywających do duchowej stolicy naszego kraju. W naszym kościele
w tym dniu Msze św. o g. 7 i 17.
Spotkania formacyjne: - we wtorek o g. 19 – Msza św. rozpoczynająca kolejny rok
formacyjny wspólnoty ewangelizacyjno-modlitewnej św. Bogurodzicy;
- W czwartek na g. 16,20 zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na
nabożeństwo a następnie na Mszę św. o g. 17;
- w sobotę po rannej Mszy św. – spotkanie członków Apostolatu Maryjnego w
salce pod probostwem.
Msza św. dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego będzie w piątek 6 września o g. 17. Będzie to także początek przygotowania
młodzieży klas VIII do Bierzmowania. Prosimy także młodzież starszych roczników, która jeszcze tego sakramentu nie przyjmowała, a pragnie go w nowym roku
szkolnym przyjąć, by zgłosić się w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Także rodziców, którzy chcą przygotowywać swe dzieci do I Komunii św. w naszej parafii
prosimy – jeśli tego jeszcze nie uczynili – o zabranie z zakrystii deklaracji zgłoszenia dziecka i wpisanie się na listę spotkań z duszpasterzem.
W przyszłą niedzielę 1 września odbędzie się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku
czci św. Melchiora Grodzieckiego - do udziału w niej osobnym słowem zaprasza
ks. Biskup Ordynariusz.
Od przyszłej niedzieli wieczorna Msza św. będzie o g. 16,30; przedtem zapraszamy na
g. 16 na nieszpory.
Msza św. z podziękowaniem za plony ziemi będzie w naszym kościele 8 września o g.
11,30.
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 7. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Górny Bór 8b.
Dziękujemy za ofiary z ub. niedzieli (5049,90 zł, 1 kcz, 3 eu) na inwestycyjne potrzeby parafii (pokrycie dachu domu spotkań).
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji.

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

Pielgrzymka na Jasną Górę Apostolatu Maryjnego
Podczas pielgrzymowania na Jasną Górę modliliśmy się na różańcu i śpiewaliśmy pieśni Maryjne a w
drodze powrotnej odmawialiśmy kolejną część Różańca
św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia, śpiewaliśmy
pieśni i dziękowaliśmy za to wszystko co było naszym
udziałem i czym zostaliśmy obdarowani.
Na rozgrzanym słońcem Szczycie Jasnogórskim
trwało na modlitwie około 3000 pielgrzymów 28 lipca
bieżącego roku uczestniczyliśmy w XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu
Maryjnego na Jasną Górę.
Hasłem Pielgrzymki było: „Przez Maryję w Duchu
Świętym do Jezusa”. Z naszej
parafii pojechało 13 osób, zarówno członków AM jak i parafian niezrzeszonych. Wspólnie z
nami pielgrzymowali AM ze
Skoczowa, Ochab i Bąkowa,
łącznie nasz autokar liczył 53
osoby.
W czasie podróżowania
przybliżono nam ideę Stowarzyszenia, mieliśmy możliwość wysłuchać objawień, jakich dostąpiła Św. Katarzyna Laboure oraz zaopatrzyć
się w Cudowny Medalik i stosowne ulotki dotyczące
Stowarzyszenia.
Na Jasnej Górze uczestniczyliśmy w programie
Pielgrzymki, a osoby spoza Apostolatu mogły indywidualnie spędzić czas w Sanktuarium. Najważniejszym
punktem naszego pielgrzymowania była Eucharystia
pod przewodnictwem Ks. biskupa Pawła Sochy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W czasie Eucharystii
przyjęci zostali nowi Apostołowie Maryjni, a moderatorzy diecezjalni otrzymali nominacje na 5-letnią kadencję.

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 34(237)/2019, dnia 25 sierpnia 2019 r.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 66, 18-21; PS 117; HBR 12, 5-7. 11-13; ŁK 13, 22-30;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych
ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz,
Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy
ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród
narodów. ...
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do
was, jako do synów: „Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie
upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje,
kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”.
Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi.
Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne,
potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon
sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie
zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść,
a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać:
»Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd
jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«. Lecz On rzecze:
»Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i
południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są
ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Zbawienie jest dziełem
Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, dobrowolnie przyjętym i dokonanym dla wykupienia z niewoli grzechu
każdego bez wyjątku
człowieka.
Urzeczywistnia się ono
również dzisiaj, w naszej obecności, kiedy
gromadzimy się przy
Chrystusowym ołtarzu
dla sprawowania Eucharystii, czyli Ofiary
i wspólnego dziękczynienia, składanego Bogu w radości za wielki
dar Odkupienia.

