PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
25 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 24 IX– 1 X 2017 r.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 24 września)
7,30 Za † ks. Franciszka Jaworskiego oraz w intencji ofiarodawców naszej parafii
9,30 O Boże błogosławieństwo dla członków róż różańcowych oraz o życie wieczne
dla zmarłych członków Żywego Różańca
11,30 W intencji mieszkańców ul. Morcinka 24
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Martyny i Aleksandry z okazji urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 25 września), bł. Władysława z Gielniowa
7,00 Za †† dziadków Jana i Helenę Kempny, Stanisława i Elżbietę Cibów
17,00 Za †† ojca Władysława, Gintra oraz z rodziny Zgolak i Duraj
WTOREK (dnia 26 września), św. Kosmy i Damiana
7,00 Za †† Zygmunta i Mariana Loskę, rodziców i teściów
17,00 1. Za †† Wandę i Henryka; 2. Za † Zdzisławę Sadlok w 6 tygodni po śmierci,
od dzieci i wnuków
ŚRODA (dnia 27 września), św. Wincentego a Paulo
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Władysława i Teresy Jachym
17,00 Za †† Józefa i Marię Szpin, Annę Witoszek, Pawła Stuchlika
CZWARTEK (dnia 28 września), św. Wacława
7,00 Za † Józefa Krzyżanka, od rodziny Szydler
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 1. O pokój na całym świecie, aby każdy człowiek miał prawo do bezpiecznego
i godnego życia oraz w intencjach wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci;
2. Za † Władysława Kubicę, od Damiana i Edyty Świerczek z rodziną
PIĄTEK (dnia 29 września), święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Jana i Doroty Jachym
17,00 1. Za †† Anielę i Stefana Młotków, Herminę i Antoniego Węglorzów oraz ††
z rodziny;
2. Za Kazimierza Bobera w 6 tygodniu po śmierci
SOBOTA (dnia 30 września), św. Hieronima
7,00 Za † Małgorzatę Ziemińską w 5 rocznicę śmierci
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty i Bogusława z okazji 35 r. ślubu
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 1 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Przemysława z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Tobiasza z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Bogusławy i Edwarda z okazji 35 rocznicy
ślubu
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Edyty z okazji 40 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV Niedziela zwykła
dnia 24 września 2017 r.
Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach niedzielnych.
Spotkania formacyjne: we wtorek na wspólną adorację o g. 19 zaprasza wspólnota św.
Bogurodzicy, w czwartek na g. 16,20 – parafialna wspólnota Apostolstwa Dobrej
Śmierci; 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. W sobotę o g. 18 – spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
W tym tygodniu obchodzimy m.in. - w piątek – święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Jako duchowe przygotowanie do przeżycia odpustu ku czci MB Różańcowej w przyszłą
niedzielę w naszej parafii będzie głosił Słowo Boże krajowy dyrektor Apostolatu
Maryjnego ks. Jerzy Basaj, który przypomni nam znaczenie Cudownego Medalika
NMP. Po Mszach św. będzie można zaopatrzyć się w medaliki.
W przyszłą niedzielę 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych codziennie: w tygodniu
o g. 17 (Msza św. będzie po nabożeństwie a nie jak dotychczas przed), a w niedzielę
o 16 przed Mszą popołudniową.
W zakrystii można zapisywać się na jednodniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów maryjnych naszej diecezji w sobotę 14 października.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
34. Dziękuje też osobom, które pomagały w remoncie i w porządkowaniu kaplicy.W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 36. Bóg zapłać za
ofiary ub. niedzieli na przebudowę kaplicy na Dom Spotkań (5175 zł) oraz na radio
diecezjalne (350 zł) i za ofiary z kiermaszu ciast na wyposażenie kościoła (960 zł)
oraz za dziś składane ofiary na potrzeby bieżące parafii. Za tydzień kolekta na Seminarium Duchowne. Po Mszach św. do puszek zbiórkę na pomoc charytatywną przeprowadzą honorowi krwiodawcy z klubów HDK PCK w Skoczowie. Najbliższa akcja krwiodawstwa odbędzie się na skoczowskim Rynku w czwartek od g. 10 do 16.
______________________________
Umocnieni przez Chrystusa idziemy do swoich zajęć, pracy, życia. Pracujmy w winnicy
Bożej i czyńmy sobie ziemię poddaną, bo to jest nasze zadanie i to jest wypełnienie
chrześcijańskiego powołania. Bóg nas nagradza i błogosławi na trud naszych dni. Pan
zawsze jest z nami.

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

Pielgrzymka do sanktuariów wschodniej Polski, Cz.2.
Z Kodnia po pięknej Eucharystii (dzień odpustu) pożegnaliśmy Piękną Panią Kodeńską i wyruszyliśmy
w dalszą drogę. W położonych na północ od Kodnia w
Kostomłotach istnieje jedyna na świecie grecko-katolicka
parafia neounicka, kontynuująca postanowienia Unii
brzeskiej z 1596 r. Parafia liczy 128 parafian. Ksiądz
przyjął nas serdecznie i w „pigułce” opowiedział dzieje
Kościoła i Ojczyzny, prosto i żywo wyjaśniał podobieństwa i różnice naszej liturgii różnych obrządków. Słuchaliśmy zauroczeni.
Po
zwiedzeniu
przepięknej cerkwi
ruszyliśmy do następnego celu, którym był
Supraśl. Tamtejszy
prawosławny monaster
Zwiastowania
NMP przez niemal
200 lat był klasztorem unickim. Przewodnik oprowadził
nas po dwóch pięknych cerkwiach wciąż odnawianych
po zniszczeniach wojennych.. Następnie część naszej
grupy zapoznała się z klimatem miejscowej pracowni
ikonopisania, a inni zwiedzili przyklasztorne muzeum
ikon.
Dzień chylił się ku zachodowi a przed nami jeszcze
Sokółka. Po kolacji i zakwaterowaniu poszliśmy do kościoła, adorować Ciało Pana Jezusa. Adoracja w kaplicy
Cudu Eucharystycznego trwała do 21:00, zakończona
błogosławieństwem i Apelem. Dzień następny rozpoczął
się Mszą Św. przed obrazem Matki Bożej Sokólskiej.
Po śniadaniu zaopatrzeni w różne kresowe przysmaki
wyruszyliśmy do domu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy grobie bł. ks. J. Popiełuszki (był dzień Jego
narodzin) zwiedziliśmy muzeum oraz kościół. Szczęśliwie do Skoczowa wróciliśmy o 22:00 zadowoleni, pełni
wrażeń i wzbogaceni duchowo.

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 37(137)/2017, dnia 24 września 2017 r.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 55, 6-9; PS 145; FLP 1, 20C-24. 27A; MT 20, 1-16A;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło-wiek
nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się
nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie,
czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a
umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie
owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. .
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej
winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy
ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«.
Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i
wy do winnicy«.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego
rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy
od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede-nastej
godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw-si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z
nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«.
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Pielgrzymka

4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Winnicą w dzisiejszej
przypowieści jest Kościół, do którego Bóg
wzywa ludzi w różnym
czasie, aby wszystkich
obdarować jednakową
zapłatą — zbawieniem.
Tak trudno nam zrozumieć Boże drogi i plany, to że kocha każdego
człowieka niezależnie
od jego postępowania.
Naszą odpowiedzią na
tę zbawczą miłość ma
być uwielbienie Boga,
owocna praca
i życie z Chrystusem.

