PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
8 Tydzień okresu zwykłego, 27 V – 3 VI 2018 r.
NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (dnia 27 maja)
7,30 W intencji chorych z ul. Morcinka 19
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci kl. IV z okazji Rocznicy I Komunii św.
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 Za † Stefanię Zgolak, od bratowej z Jaworza, bratanic- Magdaleny i Małgorzaty, bratankMarcina
PONIEDZIAŁEK (dnia 28 maja)
7,00 1. Za †† Aleksandra i Ryszarda
2. Za † Kazimierza Staniczka, od firmy IKEA brygady E; Nabożeństwo majowe;
17,00 Msza św. Bierzmowania – za młodzież przyjmującej sakrament Ducha Św.
WTOREK (dnia 29 maja), św. Urszuli Ledóchowskiej
7,00 Za † Józefa Bąka, w 3 rocznicę śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Za †† mamę Czesławę, ojca Stanisława i dziadków
ŚRODA (dnia 30 maja), św. Jana Sarkandra, patrona diecezji
7,00 Za † Piotra Mielniczka, od kolegów i koleżanek z kl. 8d SP w Myślenicach
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza Za † Władysławę Zawiślak w rocznicę śmierci
CZWARTEK (dnia 31 maja), Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
7,00 Za †† braci Aleksandra i Ryszarda
8,30 W kościele św. Piotra i Pawła – Za Parafian
procesja Bożego Ciała z kościoła św. Piotra i Pawła do naszego kościoła
Po procesji ok. g. 11 Dziękczynno-błagalna za Remigiusza z okazji 15 urodzin
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 Dziękczynno-błagalna za członków parafialnej wspólnoty ADŚ i ich rodzin
I PIĄTEK (dnia 1 czerwca), św. Justyna
7,00 Za † Zdzisława Bogusza; nabożeństwo ku czci Bożego Serca, adoracja
17,00 1.Za †† Marię i Zygmunta Wulczyńskich o wieczne zbawienie;
2. Za † Kazimierza Staniczka, od firmy IKEA brygady E
22,00 W intencji młodzieży wyjeżdżającej na ogólnopolskie Spotkanie na Lednicy
I SOBOTA (dnia 2 czerwca)
7,00 1. Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP jako wynagrodzenie za
grzechy; 2. Za † Elżbietę Kubiniec w 30 dzień po śmierci; Różaniec fatimski
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty z okazji urodzin
NIEDZIELA (dnia 3 czerwca), Uroczystość odpustowa na Kaplicówce
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki z okazji 35 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Elizy z okazji 10 urodzin
11,00 Na Kaplicówce - Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty z okazji 60 urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Sebastiana z okazji urodzin o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Trójcy Św., dnia 27 maja 2018 r.
1. Na ostatnie nabożeństwa majowe zapraszamy dziś o g. 16, w poniedziałek po rannej
Mszy św., we wtorek i środę o g. 17, a w czwartek w Boże Ciało o g. 16.
2. W poniedziałek młodzież klas III gimnazjum podczas Eucharystii o g. 17 przyjmie z rąk
ks. Biskupa Piotra Gregera sakrament Bierzmowania. W tym ważnym wydarzeniu, które
dla całej parafii stanowi zesłanie Ducha Św. zapraszamy do licznego udziału - wszystkich
parafian dysponujących czasem.
3. Liturgiczne obchody tygodnia:
- we wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, w środę – św. Jana Sarkandra,
kapłana i męczennika, patrona naszej diecezji;
- w czwartek – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, święto, w którym naszą
wdzięczność i radość z bliskiej obecności Jezusa eucharystycznego ogłaszamy światu
przez udział w uroczystej procesji Bożego Ciała; wspólna dla całego Skoczowa procesja
Bożego Ciała rozpocznie się Mszą św. o g. 8,30 w kościele św. Piotra i Pawła, a następnie
przez Rynek, ul. Mickiewicza, Powstańców Śl. i Harcerską prowadzić będzie do naszego
kościoła. Dzieci, szczególnie w strojach komunijnych zapraszamy do sypania kwiatów.
Nasza parafia będzie przygotowywać ostatni ołtarz przy parkingu kościelnym. Chętnych
do pomocy zapraszamy po wieczornej Mszy św. w środę. – W Boże Ciało w naszym kościele Msze św. będą o g. 7, po procesji ok. g. 11 i o g. 16,30. Na wieczorną Mszę św. zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
- w piątek – wspomnienie św. Justyna, modlimy się w tym dniu za wszystkie dzieci w dniu
ich święta; jest to także pierwszy piątek miesiąca – dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę
szkolną o g. 17, natomiast dla uczestników Spotkania Młodzieży na Lednicy Msza św.
będzie o g. 22, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu oraz na nabożeństwo
ku czci Bożego Serca; litanię do NSPJ będziemy też odmawiać przez cały czerwiec na
zakończenie adoracji przed wieczorną Mszą św.;
- w I sobotę zapraszamy do oddania czci Niepokalanemu Sercu NMP, do modlitwy wynagradzającej podczas Mszy św. o g. 7 i nabożeństwie różańcowym po Mszy św.
4. Spowiedź św. przed uroczystością Bożego Ciała i I piątkiem – dla dzieci i młodzieży w
środę o g. 16, dla dzieci kl. III rozpoczynających praktykę I piątków miesiąca – w piątek o
g. 16; dla dorosłych codziennie pół godziny przed Mszą św.
5. W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci św. Jana
Sarkandra na Kaplicówkę. Początek procesją z kościoła św. Piotra i Pawła o g. 10,30,
Msza św. o g. 11. Do udziału w procesji szczególnie zaproszone są dzieci po I Komunii
św. w swoich strojach oraz członkowie wszystkich wspólnot i grup maryjnych. W naszym
kościele nie będzie Mszy św. o g. 11,30 (intencja tej Mszy będzie odprawiona na Kaplicówce). Od przyszłej niedzieli aż do końca sierpnia nie będzie też Mszy św. o g. 16,30,
natomiast wieczorna Msza św. będzie o g. 19.

6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty kandydatom do Bierzmowania
i ich rodzicom. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 34.

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

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.
Podziękowania i postanowienia dzieci z uroczystości I Komunii w dniu 20 maja br.:
Dziękuję Ci, Jezu
- za to, że mnie kochasz, za Pierwsza Komunię św.;
- za to , że przyszedłeś do mojego serca;
- za to, że jesteś dobry dla mnie, że mi wybaczasz
grzechy i że mnie zbawiasz;
- za moich rodziców i że jestem szczęśliwy z nimi;
- za spotkanie z całą rodziną na Komunii św.
za to, że bronisz mnie i bardzo mnie kochasz i pomagasz mi, że jestem lepszy i grzeczniejszy,
ja też Cię kocham;
Postanawiam, Jezu
- o Tobie nie zapomnieć; - zawsze mieć Cię w serduszku; - unikać grzechu; - być dobrym człowiekiem; - być lepszą córką; - że zawsze będę cię kochać i przyjmować Komunię św.; - nie pić alkoholu
do 18 roku życia; - iść Twoimi ścieżkami i żyć
zgodnie z Twoimi przykazaniami; - nie pyskować
Mamie i Tacie; - nie kłócić się tak często z bratem;
poniżej dzieci podczas pielgrzymki dziękczynnej na
Jasną Górę i do Leśniowa

INDYWIDUALNE
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:
dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej
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 21(172)/2018, dnia 27 maja 2018 r.
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚW.; CZYTANIA MSZALNE:
PWT 4, 32-34. 39-40; PS 33; RZ 8, 14-17; MT 28, 16-20;
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych czasów,
które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do
drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy
słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden
naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki,
cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami
przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan
Bóg w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w
swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi
nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś
polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom
po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze
daje ci Pan, twój Bóg”.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się
znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania
za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam
Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami:
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro
wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w
chwale.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił
tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
I Komunia św.

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Bóg Jedyny w Trzech
Osobach był od wieków z
nami. Prawda ta była
stopniowo ukazywana
człowiekowi w historii
zbawienia. Bliskość Boga
ujawnia się także w tej
liturgii eucharystycznej,
dokonywanej mocą Trójcy
Świętej – Ojca, Syna i
Ducha Świętego. Liturgia
dzisiejszej uroczystości
mówi nam o udziale Ojca,
Syna i Ducha Świętego w
Bożej ekonomii zbawienia, która została zapoczątkowana w nas od
przyjęcia sakramentu
chrztu świętego, który
przyjęliśmy w imię Trójcy
Przenajświętszej. .

