PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
23 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 10 IX- 17 IX 2017 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 11 września)
7,00 Za † Mariana Grubę, od Apostolstwa Dobrej Śmierci
17,00 Za † Tadeusza Śliża, od żony, dzieci i wnuków
WTOREK (dnia 12 września), Najświętszego Imienia Maryi
7,00 Za † żonę Mirosławę Grygielewicz
17,00 Za † Zofię Bałuszyńską, od koleżanek
ŚRODA (dnia 13 września)
7,00 Za † Władysławę Melanię Urbanowicz, od wnuków i prawnuków ze Skoczowa
17,00 Czuwanie fatimskie: wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia; 18,00 – różaniec, 19,30 - rozważanie
20,00 1.Za †† męża Leszka Lasotę, bratową Krystynę, rodziców Zofię i Stefana, teściów Stanisława i Kingę; 2. Za † Władysława Kubicę, od siostry Marii;
Procesja, Apel Jasnogórski, Modlitwa zawierzenia parafii i miasta Matce Bożej
CZWARTEK (dnia 14 września), święto Podwyższenia Krzyża Św.
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Wiesława tokarza z Kóz
17,00 Za † Zofię Bałuszyńską, od koleżanek
PIĄTEK (dnia 15 września), NMP Bolesnej
7,00 Za †† męża Bronisława w kolejną r. śmierci, teściów, szwagra i szwagierkę
17,00 Za †† rodziców Kazimierę i Stanisława
SOBOTA (dnia 16 września), św. Korneliusza i Cypriana
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Zofii, Mieczysława Hendzel
17,00 W pewnej intencji
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 17 września)
7,30 W intencji parafian
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty i Arkadiusza z okazji 10 rocznicy
ślubu, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
11,30 1. Dziękczynna za tegoroczne plony ziemi; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji
Jolanty i Krzysztofa z okazji Srebrnego Jubileuszu Małżeńskiego oraz za syna Karola
z okazji 18 urodzin; Liturgia chrzcielna
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna za Bartosza z okazji 6 urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji rocznicy ślubu Beaty i Leszka

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIII Niedziela zwykła
dnia 10 września 2017 r.

1. Msza popołudniowa dziś o g. 16,30. Przed Mszą św. o g. 16 zapraszamy do udziału w
nieszporach niedzielnych.
2. Od poniedziałku w godzinach kancelaryjnych będzie można rezerwować intencje mszalne na przyszły rok.
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W środę kolejne czuwanie fatimskie, które w tym roku 100 rocznicy objawień w Fatimie
obchodzimy pod hasłem „Zapalmy duchowy świecznik Matce Bożej”. Zapraszamy do
modlitwy wg następującego programu: g. 17 – wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Godzina Miłosierdzia; 18,00 – różaniec, (prowadzi wspólnota św. Bogurodzicy); 18,45 różaniec (prowadzą róże różańcowe), 19,30 - rozważanie fatimskie (prowadzi ADŚ);
20,00 – Msza św. z procesją wokół kościoła, 21,00 – Apel Jasnogórski, modlitwa zawierzenia;

4. Na spotkania formacyjne w salce zapraszają w tym tygodniu: w poniedziałek o g. 19 –
wspólnota Zacheusz, we wtorek o g. 19 wspólnota św. Bogurodzicy, a w czwartek na
Mszę św. z poświęceniem krzyżyków i spotkanie po Mszy św. zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. z kl. III wraz z rodzicami, w piątek po wieczornej
Mszy św. – zaprasza młodzieżowa wspólnota „Effatha”, w sobotę o g. 9,30 - liturgiczna
służba ołtarza, o g. 10,30 – schola dziecięca i dzieci z oratorium.
5. Liturgiczne obchody tygodnia: - we wtorek – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi (MB Piekarskiej), w czwartek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św., w piątek – wspomnienie NMP Bolesnej; w środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni
Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.
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W sobotę odbywać się będzie w Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymka rodzin naszej
diecezji, a w sobotę i niedzielę na Jasnej Górze – pielgrzymka ludzi pracy.

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11,30 będziemy dziękować za tegoroczne
żniwa. Serdeczne na tę parafialną dożynkową uroczystość zapraszamy i prosimy o włączenie się tak jak w ub. latach w godne przystrojenie ołtarza plonami ziemi oraz w zorganizowanie kiermaszu ciast (plony oraz ciasta można przynosić w sobotę przed południem – dochód będzie przeznaczony na dalsze wyposażenie kościoła). Podczas Mszy
św. o g. 11,30 będzie też liturgia chrzcielna, nauka przed chrztem – w sobotę o g. 18 w
kościele.
8. 9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
30, 36-70. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 32. W
przyszłą niedzielę kolekta na inwestycyjne potrzeby parafii (przebudowę kaplicy na dom
spotkań), po Mszy św. do puszek zbierane będą ofiary na radio diecezjalne.

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 (II cz.)

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
Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi
– w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do
tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało
Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności
Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia
konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat
i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.
Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do
powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa,
aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że
tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).
Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu
osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego
Syna.
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu
Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

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 35(135)/2017, dnia 10 września 2017 r.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
EZ 33, 7-9; PS 95; RZ 13, 8-10; MT 18, 15-20;
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan: „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem
na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia,
przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: »Występny musi umrzeć«, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej
przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej
drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to
on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę” .
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.
Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie
wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Jako wspólnota braci i
sióstr w wierze gromadzimy się wokół Jezusa, który jest źródłem łaski, miłości i pokoju. Wszyscy w
tej wspólnocie jesteśmy za
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
siebie odpowiedzialni.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Świadomi obecności
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w
Chrystusa mamy słuchać
cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś Jego upomnień, by uponie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na minając innych wskazysłowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa.
wać bliźnim właściwą
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kodrogę, która wiedzie na
ścioła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
wieczną Paschę w świątyZaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na zieni nieba.
mi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, bęPrzepełnieni troską o dodzie rozwiązane w niebie.
bro naszych braci prośmy
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
za tych, którzy pobłądzili i
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojprośmy dla nich o łaskę
ciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w
powrotu na ścieżki Bożej
imię moje, tam jestem pośród nich”.
obecności.

