PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
XXII Tydzień okresu zwykłego, 1IX – 8 IX 2019 r.
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 W intencji Barbary i Bogusława z rodziną o zdrowie i Boże błogosławieństwo
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Emilki z okazji 1 rocznicy urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 2 września)
7,00 Za †† dziadków Błachut, Grudzień, Matalik i Osiński i za dzieci nienarodzone
17,00 Za † Henryka Mazura w 8 r. śmierci, od żony, dzieci i wnuków
WTOREK (dnia 3 września) , św. Grzegorza W.
7,00 Za † córę Dorotę w 7 rocznicę śmierci
17,00 Za †† Marię i Kazimierza Potępów
19,00 W intencji uzdrowień fizycznych, duchowych i psychicznych
ŚRODA (dnia 4 września)
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii
17,00 Za †† rodziców Zofię i Stefana, teściów Kingę i Stanisława, bratową Krystynę,
męża Leszka
I CZWARTEK (dnia 5 września)
7,00 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
†† ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania
17,00 1. Za † córkę Beatę ; 2. Za † Izabelę Rychlicką
I PIĄTEK (dnia 6 września)
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Ireny z okazji urodzin
17,00 Za †† rodziców Reginę i Bolesława oraz ich rodzeństwo
I SOBOTA (dnia 7 września); św. Melchiora Grodzieckiego
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających za grzechy; Różaniec fatimski
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Agaty i Zbigniewa z okazji rocznicy ślubu
oraz w intencji córki Pauliny z okazji urodzin
NIEDZIELA (dnia 8 września); Dziękczynienie za plony ziemi
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Teresy z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Darii i Michała z okazji 10 rocznicy ślubu oraz
o Boże błogosławieństwo dla dzieci
11,30 1. Dziękczynna za owoce ziemi i pracy ludzkiej oraz w intencjach dziękczynno
-błagalnych za pracowników Odlewni Teksid; 2. W intencji rodziny Piotrowskich
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za †† rodziców Józefę i Józefa Bąków

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII Niedziela zwykła, dnia 1 IX 2019 r.
Od dzisiejszej niedzieli wieczorna Msza św. będzie o g. 16,30; przedtem o g. 16 nieszpory.
Dziś o g. 15 rozpoczyna się w Cieszynie w kościele św. Marii Magdaleny coroczna pielgrzymka ku czci św. Melchiora Grodzieckiego. Liturgiczny obchód ku czci św. Melchiora przypada w sobotę.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca. Zapraszamy do
odnowienia życia sakramentalnego. Spowiedź św.: dla dzieci w czwartek o g. 16, dla
dzieci praktykujących 9 pierwszych piątków, dla kl. VIII i młodzieży – w piątek o g.
16, dla dorosłych codziennie przed Mszą św. Zachęcamy w tych dniach do modlitwy
o nowe powołania do służby Bożej, do modlitwy wynagradzającej, do udziału w piątkowej całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Chorych z posługą sakramentalną będziemy odwiedzać w sobotę od g. 8. Prosimy zgłaszać chorych z zakrystii.
W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza św. dla dzieci i
młodzieży na jego inaugurację będzie w piątek o g. 17. Uczniów klas I prosimy o
przyniesienie tornistrów i przyborów szkolnych do błogosławienia. Po Mszy św. zapraszamy na pierwsze spotkanie młodzież klas VIII przygotowującą się do Bierzmowania – wraz z rodzicami. Prosimy młodzież starszych roczników i dorosłych, którzy
jeszcze tego sakramentu nie przyjmowali, a pragną go w nowym roku szkolnym przyjąć, by zgłosić się w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Rodziców, którzy chcą przygotowywać swe dzieci do I Komunii św. w naszej parafii prosimy – jeśli tego jeszcze nie uczynili (najpóźniej do przyszłej niedzieli) – o zabranie z
zakrystii deklaracji zgłoszenia dziecka i wpisanie się na listę spotkań z duszpasterzem.
We wtorek zapraszamy na g. 19 na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienia, w
środę po wieczornej Mszy św. – spotkanie Klubu Seniora; w sobotę o g. 9,30 – spotkanie służby liturgicznej (zapraszamy nowych chętnych kandydatów), o g. 10,30 –
spotkanie scholi dziecięcej (n s. 4 – harmonogram spotkań wszystkich wspólnot).
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy coroczny Tydzień Wychowania. W naszym kościele
to dzień, w którym będziemy dziękować za plony ziemi. O g. 11,30 dziękczynna
Msza św., na którą w tym roku szczególnie zapraszamy też pracowników Odlewni
Teksid, którzy chcą dziękować Bogu za błogosławione owoce ich pracy. Jak w poprzednich latach prosimy – szczególnie pracujących na roli oraz działkowiczów – o
ofiarowanie plonów do przyozdobienia ołtarza.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór 8b. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców domów prywatnych przy
ul. Górny Bór i Parkowej. Dziękujemy za ofiary dziś składane na potrzeby diecezji,
za każdą ofiarę na potrzeby parafii składaną indywidualnie, na konto lub od wspól-

not działających przy parafii oraz za prace i czas poświęcany dla dobra naszej
wspólnoty. W przyszłą niedzielę – kolekta na potrzeby parafii.

Kancelaria
parafialna czynna:

pn. i pt. 7 - 9
wt. i czw. 15,30-16,30
środy 18 - 19
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00 i 17,00
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

Miesięczny harmonogram spotkań formacyjnych
wspólnot naszej parafii:

Biuletyn Niedzielny

Dzieci do I Komunii św. z rodzicami (osobny
harmonogram, najbliższe spotkanie 12 IX, g. 17);
I Piątki miesiąca po Mszy św. szkolnej – kandydaci do Bierzmowania;
Wtorki, g. 19 - wspólnota modlitewnoewangelizacyjna św. Bogurodzicy;
Drugie środy miesiąca po wieczornej Mszy św. Klub Seniora;
Piątki po wieczornej Mszy św. - grupa młodzieżowa Effatha;
soboty, g. 9,30 - Służba liturgiczna;
soboty, g. 10,30 – schola i grupa dziecięca przy
Oratorium;
ostatnie niedziele miesiąca, g. 9,30 – róże różańcowe;
ostatnie soboty miesiąca, po rannej Mszy św. –
Apostolat Maryjny;
ostatnie czwartki miesiąca, g. 16,20 - Apostolstwo Dobrej Śmierci;

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

Kręgi małżeńskie, Matki w Modlitwie, Caritas parafialny – spotkania uzgadniane w każdej grupie
__________________
Modlitwa św. Patryka
Bądź, Jezu, ze mną!
Po mej prawicy, po mej lewicy.
Bądź, Jezu, ze mną.
Ogarniaj mnie ze wszystkich stron.
Bądź w sercach wszystkich, co o mnie myślą.
Bądź w ustach wszystkich, co do mnie mówią.
Bądź w oczach, które mnie widzą.
Bądź w uszach, które mnie słyszą.
Bądź, Jezu, ze mną!
Ogarnij mnie ze wszystkich stron. Amen.

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

Nr 35(238)/2019, dnia 1 września 2019 r.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
SYR 3, 17-18. 20. 28-29; PS 68; HBR 12, 18-24A; ŁK 14, 1. 7-14;
Czytanie z Księgi Księgi Syracydesa.
Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa,
albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego
rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia,
do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do
nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do
miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej
liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych,
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich,
do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika
Nowego Testamentu, Jezusa.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze
miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie
zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie
nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was
obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony,
idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych,
ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i
miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich,
ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy,
ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
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Harmonogram spotkań formacyjnych 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Nasze życie to droga
do zbawienia, droga do
wiecznego Miasta Jeruzalem niebieskiego,
gdzie jest wieczny pokój, a ludzie są braćmi.
Przed Bogiem wszyscy
jesteśmy równi. Przystępujemy do Uczty
eucharystycznej, w czasie której uwielbiony
Pan karmi nas swym
Ciałem i Krwią.
Spójrzmy na siebie z
miłością, otwórzmy
nasze serca wzajemnie
dla siebie i dla Chrystusa, który jako Gospodarz zaprasza tutaj
każdego z nas.

