PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
10 Tydzień okresu zwykłego, 10 VI – 17 VI 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X Niedziela zwykła, dnia 10 czerwca 2018 r.

NIEDZIELA (dnia 10 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Pauli i Dawida z okazji 1 rocznicy ślubu
9,30 1.Dziękczynno-błagalna w intencji Julii i Piotra z okazji 45 r. ślubu, od dzieci;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Sabiny i Mariusza w 12 r. ślubu i z okazji urodzin
11,30 Za † żonę Anielę
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki i Macieja z okazji 4 r. ślubu oraz
za córkę Oliwię

1. Do końca sierpnia wieczorne Msze św. w niedziele i święta będą o g. 19.

PONIEDZIAŁEK (dnia 11 czerwca), św. Barnaby Apostoła
7,00 Za † Ferdynanda Klimurczyka, dziadków, Helenę i Erwina Śliżów
17,00 Za †† rodziców Danutę i Józefa w rocznicę śmierci

4. W środę zapraszamy do licznego udziału w czuwaniu fatimskim. Program czuwania: g.
17 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia; 18,30 –
różaniec, (prowadzą róże różańcowe); 19,15 - różaniec (prowadzi wspólnota św. Bogurodzicy); 20,00 – Msza św. z procesją wokół kościoła, 21,00 – Apel Jasnogórski;

WTOREK (dnia 12 czerwca)
7,00 Za Piotra Mielniczka, od rodziny Mielniczków z Kalwarii
17,00 1. Za † Gertrudę Perka
2. (na pielgrzymce) Za † Wiesława Barańskiego w 1 rocznicę śmierci, od żony
Alicji z synami
ŚRODA (dnia 13 czerwca)
7,00 Za †† Stefanię Zgolak, od bratowej z Jaworza, bratanic Małgorzaty, Magdaleny,
bratanka Marcina
17,00 Czuwanie fatimskie; Msza św. Za † Leopoldę i Stanisława Gręblów w rocznicę
śmierci ; 17,30 Godzina Miłosierdzia, 18,30 – 2 części Różańca,
20,00 Za † Krzysztofa Macurę i ojca Franciszka; procesja, Apel Jasnogórski
CZWARTEK (dnia 14 czerwca), bł. Michała Kozala
7,00 Za † Stanisława Balcara w 12 rocznicę śmierci
17,00 Za † Mariana Szafrańca, od córki Jolanty z rodziną
PIĄTEK (dnia 15 czerwca), bł. Jolanty
7,00 Za †† rodziców Jadwigi i Michała
17,00 Za †† rodziców z obu stron i wuja Eugeniusza
SOBOTA (dnia 16 czerwca)
7,00 Za †† Mariana i rodziców
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Wiktorii z okazji 18 urodzin oraz jej
rodzeństwa Kon-stancji i Mikołaja
NIEDZIELA (dnia 17 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy z okazji urodzin i imienin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wojciecha z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Michała z okazji 40 rocznicy ślubu; Liturgia chrzcielna, błogosławieństwo rocznych dzieci i rodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny z okazji 18 urodzin

2. W czerwcu w niedzielę przed Mszą św. o g. 11,30, a w tygodniu na zakończenie adoracji o g. 17 odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
3. W poniedziałek o g. 6 spod parkingu byłego Tesco wyjeżdżamy na autokarową pielgrzymkę parafialną do sanktuariów w Limanowej, Starym Sączu, Dębowcu k. Jasła i Czernej.

5. Liturgiczne obchody tygodnia:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Barnaby Apostoła, w środę – św. Antoniego z Padwy,
w czwartek – św. Michała Kozala, w piątek – bł. Jolanty.
6. Spotkania formacyjne: we wtorek – wspólnota św. Bogurodzicy zaprasza na spotkanie
formacyjno-modlitewne, w piątek – spotkanie po wieczornej Mszy św. młodzieżowej
wspólnoty Effatha, także w piątek o g. 18 – spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, w
sobotę o g. 10,30 spotkanie scholi i grupy dziecięcej przy oratorium; w sobotę o g. 18nauka przed chrztem, liturgia chrzcielna w przyszłą niedzielę o g. 11,30.
7. W poniedziałek o g. 17,30-18,30 dyżur poradnictwa prawnego w salce probostwa.
8. W zakrystii są do odebrania deklaracje zgłoszenia kandydatów do Bierzmowania w
przyszłym roku szkolnym, natomiast rodziców dzieci, które przyszłym roku szkolnym
mają się przygotowywać do I Komunii św. prosimy o odebrania deklaracji w zakrystii, a
wypełnioną deklarację prosimy o przyniesienie osobiście do kancelarii parafialnej.
9. Zaproszenia: - W sobotę 23 czerwca po raz 18 z naszego miasta wyruszy piesza pielgrzymka na Jasna Górę. Zapisy codziennie po Mszy św. w Szpitaliku;
- 23 czerwca w godz. 14-20,30 – Męskie Oblężenie Jasnej Góry, zachęcamy do różnych
form pielgrzymowania na to spotkanie, zgłoszenia na www.oblezenie.mezczyzni.net
10. Bóg zapłać za sprzątanie i kościoła i ofiary na kwiaty mieszkańców ul. Morcinka 36.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie członkom wspólnot przyparafialnych.
11. Bóg zapłać za dziś składane ofiary na potrzeby parafii, a po Mszy św. ofiarą do puszek
będzie można wspomóc dzieło kolejnego Tygodnia z Panem Bogiem organizowanego dla
naszych dzieci na początku wakacji. W przyszłą niedzielę kolekta zbierana przez członków
rad parafialnych na cele inwestycyjne parafii.
Dziękujmy Bogu za Jezusa Chrystusa, który pokonał szatana i jego moce. Dziękujmy Mu za nasz
udział w zwycięstwie. Na trudy walki ze złem w nas i wokół nas przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

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, 19,00;
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

BIERZMOWANIE 2018
PODZIĘKOWANIA MŁODIEŻY
Drogi księże biskupie!
W imieniu wszystkich bierzmowanych, pragniemy
wyrazić wdzięczność, za udzielenie nam tego jakże ważnego sakramentu, który pozwoli nam przyjąć dary Ducha
Świętego i wkroczyć na drogę chrześcijańskiej dojrzałości. Pragniemy godnie wypełnić obowiązki, które nasi
rodzice wyrazili za nas na chrzcie i które my dzisiaj obiecaliśmy wypełnić, przy pomocy Ducha Świętego.
Następnie chcielibyśmy podziękować księdzu proboszczowi za wsparcie nas, w każdej podejmowanej decyzji,
dzięki której duchowo czujemy się silniejsi w naszej wierze. Doceniamy trud starań oraz poświęcone modlitwy, w
naszej intencji.
Oczywiście pragniemy również podziękować naszemu
księdzu wikariuszowi Przemysławowi Guziorowi, za tak
rzetelne przygotowanie do sakramentu bierzmowania
oraz pomoc w nawiązaniu silniejszej i bardziej osobistej
relacji z Bogiem. Dziękujemy za cały ofiarowany nam
czas na rozmowach, czuwaniach i rozwiewaniu wszelkiej
wątpliwości.
Bez pomocy naszych najbliższych nie dotarlibyśmy
tak daleko dzięki Waszej obecności przez ostatnie, ważne
dla nas miesiące, staliśmy się gotowi na przyjęcie Ducha
Świętego w tym sakramencie.
Chcemy podziękować także naszym animatorom i
wszystkim tym, którzy otaczali nas życzliwością i modlitwą.

INDYWIDUALNE
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:
dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy,
błogosławienie rodzin po Mszy
chrzcielnej

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 23(174)/2018, dnia 10 czerwca 2018 r.
X NIEDIZELA ZWYKŁA .; CZYTANIA MSZALNE:
RDZ 3,9-15; PS 130, 2 KOR 4,13-5,1; MK 3,20-35
Czytanie z Księgi Rodzaju.
W TYM NUMERZE
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał
go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w
ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.
Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjaIntencje mszalne
2
dłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” ...
Ogłoszenia
3
Czytanie z 2 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego naBierzmowanie
4
pisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i
dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z
Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z
wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska
zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. ..
WPROWADZENIE
Słowa Ewangelii według świętego Marka
DO LITURGII:
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbieZgromadził nas w tej
rał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliświątyni Chrystus, który
scy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem :
pragnie swoją mocą,
„Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli
z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów
płynącą ze słuchania
wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w
słowa Bożego i uczestprzypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś
nictwa w Jego Ciele,
królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się
umocnić nas w walce ze
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie
złem, które jest w nas i
mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrzwokół nas. Tylko On,
nie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt
nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocaktóry sam zwyciężył
rza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiawszelkie zło, jest w stadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie
nie ocalić nas: biednych,
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw
słabych, grzesznych i
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien
rozbitych.
Słuchając słojest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystewa
Bożego,
wypełniając
go”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze,
posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział
wolę Bożą, na nowo odwokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na
krywamy naszą godność
dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją
i powołanie do życia w
matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło
przyjaźni
z Bogiem i do
Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bowiecznego szczęścia.
żą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

