PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
10 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 11 VI - 18 VI 2017 r.
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, (dnia 11 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty z okazji 70 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Mojeścik
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki i Macieja z okazji rocznicy ślubu oraz
o Boże błogosławieństwo dla córki Oliwii
18,45 Nabożeństwo ku czci Bożego Serca
19,00 Za † Mariana Szafrańca, od syna Tomasza z rodziną
PONIEDZIAŁEK (dnia 12 czerwca),
7,00 Za † Mariana Grubę, od członków róży różańcowej
17,00 Za †† Witalię i Franciszka Chylów
WTOREK (dnia 13 czerwca)
7,00 Za † Mariana Grubę, od Małgosi i Iwonki z rodzinami
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Święta, 18,00 – Różaniec cz. bolesna, 18,45 – Różaniec cz. chwalebna; 19,30 – rozważanie; 20,00 – Msza św. 1. Dziękczynno-błagalna o
Boże błogosławieństwo i światło Ducha Św. dla dzieci i wnuków; 2. O Bożą Opatrzność i
triumf Niepokalanego Serca NMP w rodzinie Dobrzyńskich; 3. W intencji naszej młodzieży, która przyjęła w tym roku sakrament ; 21,00 – procesja, Apel Jasnogórski
ŚRODA (dnia 14 czerwca), bł. Michała Kozala
7,00 Za †† rodziców Jadwigę i Michała oraz szwagra
17,00 Za † Stanisława Balcara w 11 rocznicę śmierci
CZWARTEK (dnia 15 czerwca), Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki z okazji urodzin
8,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Grzegorza z okazji 50 urodzin
Procesja Bożego Ciała ulicami miasta do kościoła św. Piotra i Pawła
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Remigiusza z okazji 4 urodzin
19,00 Za † Mariana Szafrańca, od siostry Marysi z rodziną
PIĄTEK (dnia 16 czerwca)
7,00 Za † męża Mariana Zamarskiego oraz jego rodziców
17,00 Za † męża Rafała Kubiciusa w 7 rocznicę śmierci, od żony i dzieci
SOBOTA (dnia 17 czerwca), św. Alberta Chmielowskiego
7,00 Za † Mariana Grubę, od parafialnego zespołu Caritas
17,00 Za † Mariana Szafrańca, od bratowej Kazimiery
XI NIEDZIELA ZWYKŁA, (dnia 18 czerwca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wojciecha z okazji 20 urodzin
11,20 Procesja Bożego Ciała wokół kościoła 11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mamy z okazji urodzin i imienin; Liturgia chrzcielna
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Michała z okazji rocznicy ślubu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA Trójcy Św.
dnia 11 czerwca 2017 r.
1.Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, MGN, „Niedziela”)
2. Dziś i aż do końca sierpnia Msze św. wieczorne w niedziele i święta będą o g. 19. Przed
wieczorną Mszą św. o g. 18,45 zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Serca. W tygodniu przez cały czerwiec odmawiamy litanię do Bożego Serca na zakończenie adoracji.
3.
We wtorek zapraszamy na kolejne czuwanie fatimskie w 100 rocznicę objawień wg
następującego programu: g. 17 – Godzina Św., 18,00 – Różaniec cz. Bolesna (prowadzą róże
różańcowe), 18,45 – Różaniec cz. Chwalebna (prowadzi wspólnota ADŚ); 19,30 – rozważanie (prowadzi młodzież); 20,00 – Msza św. (w kolejnych miesiącach podczas czuwania także
będzie tylko jedna Msza św., na którą szczególnie gorąco zapraszamy i prosimy osoby zamawiające wcześniej intencje mszalne o uwzględnienie tej godziny ); po Mszy św. procesja
wokół kościoła; czuwanie zakończy Apel Jasnogórski o g 21 z odnowieniem aktu zawierzenia parafii Matce Bożej.
4.
W czwartek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Msze św. w naszym kościele o g. 7,00, 8,30, 11,30 i 19,00. Procesja Bożego Ciała – tak jak
w ub. roku - będzie wspólna dla całego miasta. Wyruszymy po Mszy św. o g. 8,30 z naszego
kościoła i pójdziemy ulicami - Harcerską, Parkową, Łęgową, Mickiewicza, Rynek do kościoła św. Piotra i Pawła. Prosimy o włączenie się w przygotowywanie ołtarza przy ul. Parkowej. Oddajmy publiczną cześć Jezusowi eucharystycznemu pełnym udziałem we Mszy św.
i pobożnym udziałem w procesji (proszę o zabranie „Chwalcie Pana”, dzieci komunijne zapraszamy w białym strojach, próba sypania kwiatów będzie w środę po wieczornej Mszy św.,
prosimy o przystrojenie okien nie tylko na trasie procesji). Okazja do Spowiedzi św. przed
tym świętem codziennie przed Mszą św.
5. Do 20 czerwca trwają zapisy na pielgrzymkę autokarową (m.in. do sanktuarium MB Kodeńskiej i sanktuarium cudu eucharystycznego w Sokółce, i do Leżajska) w dniach 7-9 września. Program podany jest na plakatach i na stronie internetowej. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.
6. Spotkanie formacyjne w tym tygodniu: w poniedziałek o g. 19 - wspólnota Zacheusz
spotyka się na adoracji w kościele, w piątek o g. 18 - spotkanie wspólnoty młodzieżowej
Effatha, w sobotę zapraszamy kandydatów do służby liturgicznej na g. 9,30 oraz dzieci na
spotkanie scholi o g. 10,30. Nauka przed chrztem w sobotę o g. 18. Liturgia chrzcielna w
przyszłą niedzielę o g. 11,30.
7.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
13. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 15.
8.
Kolektę w przyszłą niedzielę na potrzeby inwestycyjne parafii (na przebudowę kaplicy) zbiorą członkowie rad parafialnych. Po Mszach św. będzie można do puszek składać
ofiary na organizację Tygodnia z Panem Bogiem 26-30 czerwca. Zapisy dzieci trwają w sekretariacie szkoły.
___________
Idziemy obdarzeni błogosławieństwem Ojca i Syna i Ducha Świętego, by zawsze i wszędzie
dawać wyraz swej wiary i mieć łączność z Bogiem, który nas stworzył, zbawił i uświęca w
drodze do pełni życia i szczęścia.

Kancelaria
parafialna czynna:
pon. i piątek - g. 8-9
wt. i czw. - g. 15,30-16,30
środa - g. 18-19
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 19,00;
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 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

Nowo bierzmowani o przyjętym Darze
Na dzień bierzmowania czekałam z niecierpliwością.
W ciągu roku przygotowań do tego sakramentu, czuję,
że się zmieniłam, stałam się szczęśliwsza, poczułam jak
bardzo Bóg mnie kocha. Mam nadzieję, że moja relacja
z Panem Jezusem z dnia na dzień będzie stawała się coraz mocniejsza.
Sara
Czas bierzmowania był dla mnie bardzo wyjątkowy.
Przez cały ciąg spotkań uczyliśmy się o darach Ducha
Świętego i przez te właśnie spotkania i comiesięczne
Msze Święte czuję, że bardzo zbliżyłem się do Jezusa.
Kurs Eureka to było coś niesamowitego - te możliwości bycia z Bogiem 24 h na dobę, poznawanie go coraz
bliżej, nowe znajomości, które zachowały się po dzień
dzisiejszy. I wreszcie sam dzień bierzmowania to był
chyba najbardziej od tych kilku miesięcy wyczekiwany
przez każdego z nas moment. Sakrament bierzmowania
zmielił moje życie na lepsze.
Filip
Po bierzmowaniu zrozumiałam jak ważny jest Jezus
w moim życiu, jak bardzo mi jest potrzebny. Poczułam
mocne dotknięcie przez Ducha Świętego. Czuje się bezpieczna w każdej sytuacji bo wiem że Bóg nie pozwoli
mnie skrzywdzić.
Ola
Bierzmowanie przeżyłam wspaniale! Otworzyłam się
na ludzi, na świat, a przede wszystkim na siebie. Dzięki
bierzmowaniu wiem, że nie jestem sama w rozwiązywaniu swych problemów. Sakrament dojrzałości pomógł
mi w trudnych dla mnie życiowych chwilach i sprawił,
że mogłam doznać prawdziwego szczęścia☺ Sandra
Długo czekałam na bierzmowanie, a gdy w końcu nadszedł ten dzień byłam szczęśliwa. Na bierzmowaniu
Duch Święty oczyścił mnie ze złych rzeczy, poczułam
ulgę i szczęście. Do teraz czuję, że Duch Święty we
mnie jest i czuwa nade mną. Na bierzmowaniu poprosi-

łam Go o odwagę i ją otrzymałam i za to
chwała Panu!
Zuzia

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.ox.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 24(124)/2017, dnia 11 czerwca 2017 r.
NIEDZIELA TRÓJCY ŚW., CZYTANIA MSZALNE:
Wj 34, 4b-6. 8-9; 2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18;

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło
Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed
jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie,
niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud
o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy
nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie,
a Bóg miłości i po-koju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa
Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego
niech będzie z wami wszystkimi.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by
świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro-dzonego Syna
Bożego”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia
Świadectwa

3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Bóg jest tajemnicą.
Objawił jednak ludziom swoją wielką
miłość, aby dać wszystkim udział w życiu
wiecznym. Wychwalamy dzisiaj Boga w
Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem,
Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca.
W imię Trójcy Świętej
rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem,
który nas kocha, zbawia i uświęca.

