PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
22 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 3 IX- 10 IX 2017 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 4 września)
7,30 1. W intencji uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, nauczycieli, wychowawców i rodziców o światło Ducha Św. w rozpoczynającym się Roku Szkolnym i
Katechetycznym
2. Za † Karola Byloka w 15 rocznicę śmierci
17,00 Za † córkę Beatę; 2. Za † Zenona Kiczka w 30 dzień po śmierci
WTOREK (dnia 5 września), św. Matki Teresy z Kalkuty
7,00 Za † Jana Borkowskiego w 14 rocznice śmierci i zmarłych z rodziny
17,00 Za † Jadwigę Hałgas w 100 rocznicę urodzin
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe
ŚRODA (dnia 6 września)
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji 92 urodzin i imienin
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Haliny i Janusza z okazji kolejnej r. ślubu
I CZWARTEK (dnia 7 września)
7,00 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
zmarłych kapłanów i siostry zakonne - ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o
nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
17,00 1. Za †† rodziców Ludwika i Marię Więzików , brata Antoniego;
2. (poza parafią) Za † Władysławę Urbanowicz, od córki Teresy z rodziną
PIĄTEK (dnia 8 września), święto Narodzenia NMP
7,00 Za †† męża Jana, rodziców Julię i Pawła
17,00 1. Za †† braci Franciszka, Andrzeja, bratową Jóżefę
2. (poza parafią) Za † Władysława Kubicę, od córki Róży, kuzynki Małgosi,
kuzyna Piotra i kuzyna Andrzeja z rodzinami
SOBOTA (dnia 9 września)
7,00 Za † Mariannę Karcz, od rodziny Macura i Rybak
17,00 Za † Władysława Kubicę, od rodziny Cholewa z Cieszyna
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 10 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Ani z okazji 10 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Anny i Łukasza z okazji rocznicy ślubu
oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Haliny i Ryszarda z okazji 35 rocznicy ślubu
oraz z okazji 55 urodzin Haliny
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuków Kamila, Kuby i Kacpra Gamalczyk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII Niedziela zwykła
dnia 3 września 2017 r.

Od dziś Msza popołudniowa w niedzielę będzie o g. 16,30. Dziś przed popołudniową Mszą
św. o g. 16 zapraszamy do udziału w nabożeństwie ku czci Bożego Serca. Dziś także w Cieszynie coroczna pielgrzymka ku czci św. Melchiora Grodzieckiego.
W poniedziałek o g. 7,30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły – SP i gimnazjum, nauczycieli, wychowawców, rodziców o modlitwy o potrzebne dary Ducha Św.
We wtorek zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie o g. 19. Po
Mszy św. adoracja i modlitwy wstawiennicze.
Liturgiczne obchody tygodnia:
- w czwartek wspomnienie św. Melchiora – jest to I czwartek miesiąca i modlimy
się za pracujących na niwie Pańskiej oraz o nowe powołania do służby Bożej. O g.
17 zapraszamy na Mszę szkolną dzieci Szkoły Podstawowej. Uczniów klas I prosimy o przyniesienie tornistrów do błogosławienia. Po Mszy św. spotkanie dzieci ze
scholi i oratorium w salce. Spotkanie uczniów klas III z rodzicami będzie w następny czwartek 14 września po Mszy św. z poświęceniem krzyżyków. - W piątek –
święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu w naszym kościele i w
całej Ojczyźnie po każdej Mszy św. ponowimy akt zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. To jeden z najważniejszych punktów tegorocznych obchodów 100.
rocznicy objawień fatimskich. Jest to nawiązanie do wydarzenia z 8 IX 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta
Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.
W czwartek o g. 4 rano z parkingu pod Tesco wyruszamy na parafialną pielgrzymkę do
sanktuariów w Leżajsku, Kodniu i Sokółce.
W piątek o g. 18,30 za pierwsze spotkanie formacyjne przed Bierzmowaniem zapraszamy uczniów III klas gimnazjum, a także osoby starszych roczników, które jeszcze
nie tego sakramentu nie otrzymały, a chcą w tym roku szkolnym go przyjąć.
Komisariat Policji w Skoczowie zwraca się z apelem do kierowców o stosowanie się do
oznakowania drogowego szczególnie na Rynku, ulicach przyległych oraz na osiedlach mieszkaniowych oraz zapowiada podjęcie w najbliższym czasie odpowiednich działań, które będą miały na celu zapobiec utrudnianiu dojazdu służbom ratunkowym.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 30,
1-35. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 30, 36-70. Bóg
zapłać za ofiary na potrzeby diecezji.

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

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce
Niepokalanemu Sercu Maryi (I cz.)
O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć
nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i
błogosławiony jest owoc Twojego łona.
Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu
dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę
za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed
Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia
konsekro-wanego, wierni świeccy i zwracamy się do
Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie
odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach
naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się
nie-ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści,
przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.
Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by
bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier
-nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym.
Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano
-wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom
złe-go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.
Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim
życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o
dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb...

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.pl
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(134)/2017, dnia 3 września 2017 r.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
JR 20,7–9 PS 63 RZ 12,1–2 MT 16,21–27
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać
głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.
I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby
ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go
stłumić, lecz nie potrafiłem.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali
ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co
Bogu miłe i co doskonałe.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi
udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do
Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co
da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii,
pragniemy Boga uwielbiać za wszystkie dobrodziejstwa, którymi
nas nieustannie obdarza. Jako Jego uczniowie jesteśmy wezwani,
aby głosić Jego naukę
i być czytelnym obrazem Boga w świecie.
Prośmy Boga, aby pouczając nas swoim Słowem oraz karmiąc swoim Ciałem i Krwią,
umacniał to co dobre
i strzegł troskliwie tego,
co zostało umocnione.

