PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
21 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 27VIII - 3 IX 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXI Niedziela zwykła
dnia 27 sierpnia 2017 r.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 27 sierpnia)
7,30 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji członków róż różańcowych naszej parafii oraz
o życie wieczne dla zmarłych członków Żywego Różańca
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Gabrysi z okazji 14 urodzin
19,00 Za † Jana Izdebskiego, od najbliższych sąsiadów

1.

Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.

2.

PONIEDZIAŁEK (dnia 28 sierpnia), św. Augustyna
7,00 Za † ks. Stanisława Gawlasa w kolejną rocznicę śmierci
17,00 1. Za † Zofię Bałuszyńską, od sąsiadek
2. (poza parafią) Za † Barbarę Sobczyk, od matki chrzestnej z rodziną

Od jutra godziny Mszy św. wracają do stałego porządku: w tygodniu Msze św.
codziennie o g. 7 i 17, od przyszłej niedzieli Msza popołudniowa będzie o g.
16,30.

3. We wtorek o g. 19 zapraszamy ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie formacyjno-modlitewne, podczas których kontynuujemy cykl tematów o Bożych przykazaniach.

WTOREK (dnia 29 sierpnia), Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
7,00 Za † Józefę i Józefa Bąk, rodziców z obu stron
17,00 1. Za † Irenę Klima
2. (poza parafią) Za † Mariannę Karcz, od rodziny Fułatów z Kamesznicy
ŚRODA (dnia 30 sierpnia)
7,00 Za †† siostrę Agatę Kubasiak w 24 rocznicę śmierci, rodziców Matyldę i Władysława Starowiczów
17,00 Za † Henryka Mazura w 6 rocznicę śmierci
CZWARTEK (dnia 31 sierpnia)
7,00 Za †† Wiktora Bożka, jego żonę Danutę, rodziców z obu stron
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej; 17 – Msza św. o łaskę głoszenia Dobrej
Nowiny o zbawieniu w naszej codzienności i w intencjach paraf. wspólnoty ADŚ
I PIĄTEK (dnia 1 września)
7,00 Za † Mariannę Karcz, od Cz. Ziemińskiego z synami; nabożeństwo do NSPJ
17,00 Za †† Franciszka i Juliana, zmarłych z rodziny Kulikowskich
18,30 Za † Józefa Sajaka, od żony w 6 tygodniu po śmierci oraz za młodzież
I SOBOTA (dnia 2września)
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi w intencjach wynagradzających ; Różaniec fatimski
17,00 W intencji chrześniaka Jakuba o potrzebne łaski
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 3 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Władysława z okazji 47 rocznicy ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Agnieszki z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Janiny i Czesława z okazji 45 rocznicy ślubu
oraz córki Edyty z okazji urodzin
16,00 Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Tatiany i Nadii z okazji urodzin

4.Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna, we
wtorek - Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
5.W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i czcimy Niepokalane Serce Maryi. Zapraszamy do odnowienia
życia sakramentalnego, do udziału w nabożeństwach, Mszach św. i całodziennej adoracji w piątek. Spowiedź św. dla dorosłych codziennie przed Mszą św., dla dzieci w piątek
od g. 15,30 (dzieci zapraszamy na Msze pierwszopiątkową o g. 17), Spowiedź św. dla
uczniów gimnazjum i młodzieży starszej w piątek od g. 17,30, a Msza św. o g. 18,30.
Dla młodzieży szkolnej będzie to już Spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Msza św. dla uczniów naszej szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w poniedziałek 4 września o g. 7,30.
6.W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego.
7.Organizatorzy „Szlachetnej Paczki” poszukują wolontariuszy na terenie Skoczowa.
Więcej informacji o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl
8.Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 28, 41-80, a także panom kościelnym za prace porządkowe na wieży kościoła.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 30, 1-40.
9. Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli (6231 zł) na inwestycyjne potrzeby parafii
(szczególnie dalszy etap przebudowy starej kaplicy na Dom Spotkań).
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji.
_____________________________
Wychodząc ze świątyni nie możemy zapomnieć, że jesteśmy Kościołem, przez który Bóg
objawia się światu. Nieśmy Chrystusa i Jego prawdę do ludzi, aby poznali, że jedynie On
jest Zbawicielem i tylko On ma klucze Królestwa, klucze prawdy i przebaczenia.

Kancelaria
parafialna czynna

pon., pt.. - g. 8-9
środa - 18-19
wt., czw. - 15,30-16,30
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00, 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 czwartek , g. 17
dla młodzieży – I piątek, 18,30
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, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej

„A wy co mówicie? Kim jestem dla was?”
Chrystus! Czuję potrzebę zapowiadania Go, nie mogę
milczeć: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor
9, 16). Po to zostałem posłany, jestem apostołem i świadkiem. Im dalej jest cel i misja trudniejsza, tym bardziej miłość mnie przynagla. Muszę głosić jego imię: Jezus jest
Chrystusem, Synem Boga żywego. On jest tym, który nam
objawił Boga niewidzialnego, jest pierworodnym spośród
wszystkich stworzeń, jest podstawą wszystkich rzeczy. On
jest Mistrzem ludzkości i Odkupicielem: urodził się, umarł
i zmartwychwstał dla nas; On jest centrum historii i świata.
On jest tym, który nas zna i kocha, jest naszym towarzyszem
i przyjacielem. Jest człowiekiem cierpienia i nadziei, On jest
tym, który ma przyjść i pewnego dnia będzie naszym sędzią,
a także, taką mamy nadzieję, wieczystą pełną naszej egzystencji, naszą niebiańską rozkoszą.

Nie skończyłbym mówić o nim: on jest światłem,
prawdą i więcej, jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6).
Jest Chlebem, Źródłem wody żywej, On zaspokaja nasz
głód i pragnienie, jest Pasterzem, przewodnikiem, naszym przykładem, wsparciem, bratem. Jak my, a nawet
więcej niż my, był mały, ubogi, upokorzony, pracowity,
nieszczęśliwy i cierpliwy. Dla nas przemawiał, dokonywał cudów, założył nowe Królestwo, gdzie ubodzy są
szczęśliwi, pokój jest zasadą wspólnego życia, gdzie ludzie o czystym sercu i którzy płaczą będą pocieszeni, ci,
którzy pragną sprawiedliwości będą wysłuchani, gdzie
grzesznikom będzie przebaczone a wszyscy są braćmi.
Jezus Chrystus, słyszeliście o nim, a nawet większość
z was do Niego należy, jesteście chrześcijanami. Dobrze!
Wam, chrześcijanom, powtarzam Jego imię, a wszystkim
głoszę: Jezus Chrystus jest „początkiem i końcem, Alfą
i Omegą” (Ap 21, 6). On jest królem nowego świata,
sekretem historii, kluczem naszego losu; jest Pośrednikiem, mostem między niebem a ziemią... Syn człowieczy, Syn Boga..., Syn Maryi... Jezus Chrystus! Oto zapowiedź, którą głosimy na wszystkie krańce świata i po
wszystkie czasy.
(Paweł VI, Manilia, 1970)
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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 22, 19-23; PS 138; RZ 11, 33-36; MT 16, 13-20;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:
„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej
posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem,
twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu
Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy.
Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem
chwały dla domu swego ojca’’
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże
niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać
odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest
wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni
za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem
Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci
tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie”. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
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„Kim jestem…?” 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Bóg ustanowił Chrystusa
Panem i Mesjaszem,
który zakładając Kościół
uczynił go przekazicielem Bożych tajemnic.
Kościół posiada klucze
wyjaśniania Bożego
objawienia, spełnia więc
posłannictwo i wolę
Chrystusa, nauczając
mądrości i wiedzy Bożej
oraz spełniając posługę
jednania ludzi z Bogiem.
Pokornie słuchamy
słowa Bożego, które
czyta i wyjaśnia nam
Kościół, by doprowadzić
nas do pełni wiary
i otworzyć przed nami
drogi zbawienia.

