PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
26 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 1 X– 8 X 2017 r.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 1 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Przemysława z okazji urodzin
9,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Tobiasza z okazji urodzin; 2. Za parafian
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Bogusławy i Edwarda z okazji 35 r. ślubu
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Edyty z okazji 40 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 2 października), świętych Aniołów Stróżów
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Łukasza Ochołka
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za †† z rodziny Szwedo, Skoczylas i Ponc
WTOREK (dnia 3 października)
7,00 Za † Emila Strządałę
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza Za † Franciszka Sierotowicza w k.r śmierci
ŚRODA (dnia 4 października), św. Franciszka z Asyżu
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Magdaleny i Mariusza Orzechowskich
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za † Karola i †† braci Tadeusza i Józefa
I CZWARTEK (dnia 5 października), św. Faustyny Kowalskiej
7,00 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
zmarłych - ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania arafialnej
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. 1. Za †† Annę i Gustawa Podsiadły
2. Za † Józefa Krzyżanka, od kolegów i koleżanek z kl. maturalnej TWłók. r. 1970
I PIĄTEK (dnia 6 października)
7,00 Za †† braci Aleksandra i Ryszarda
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. 1. Za †† Cecylię i Wandę;
2. Za † Władysława Kubicę, od Danuty i Czesława Szajter
I SOBOTA (dnia 7 października), uroczystość Matki Bożej Różańcowej
7 00 W intencjach wynagradzających za wstawiennictwem Niepokalanego Serca
NMP; Różaniec fatimski i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
17 00 Nabożeństwo różańcowe, procesja i Msza św. 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Andrzeja i Janiny oraz dzieci z rodzinami; 2. Za † Marię Komornik
NIEDZIELA (dnia 8 października), uroczystość Odpustu Parafialnego
7 30 Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy i Ryszarda z okazji urodzin
9 30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Rafała z okazji rocznicy ślubu oraz o
Boże błogosławieństwo dla dzieci
11 30 Suma odpustowa: 1. Za parafian; 2. Za †† ks. Piotra Kocura i ofiarodawców
parafii; 3. Dziękczynno-błagalna w intencji Taty z okazji urodzin i imienin
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi i Henryka z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI Niedziela zwykła, dnia 1 października 2017 r.

1. Dziś na g. 16 zapraszamy całe rodziny do udziału w pierwszym nabożeństwie różańcowym. W
tygodniu nabożeństwa o g. 17, po nabożeństwie zapraszamy do udziału we Mszy św., a do
pro-wadzenia rozważań prosimy: w poniedziałek służbę liturgiczną, we wtorek – wspólnotę
św. Bogurodzicy i ADŚ, w środę i czwartek – dzieci, w piątek – młodzież, w sobotę – róże
różańcowe.
2.. We wtorek o g. 19 zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.
3.. Spotkania formacyjne: - dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek po nabożeństwie różańcowym, podczas Mszy św. będziemy poświęcać różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (z III i II kl.), po Mszy św. będzie spotkanie dla rodziców dzieci
kl. III.
4. młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek po wieczornym nabożeństwie różańcowym, a
po Mszy św. rozpocznie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania oraz dla
ich rodziców;
5. W poniedziałek obchodzić będziemy święto Aniołów Stróżów, w środę – wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu, w czwartek – św. Faustyny Kowalskiej. W tym tygodniu przed naszym odpustem parafialnym przypadają też I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tym goręcej zachęcamy do Spowiedzi św.: dzieci w czwartek od g. 16, młodzież w piątek od g. 16,30,
dorośli codziennie pół godziny przed nabożeństwem. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną rozpoczną się w sobotę o g. 8,30. Proszę chorych zgłosić w zakrystii.
6. W sobotę, 7 października w naszej parafii obchodzimy uroczystość Matki Bożej Różańcowej, patronki parafii. Po rannej Eucharystii rozpocznie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach wieczystej adoracji w naszej diecezji. W związku z tym nie będzie
wyjątkowo adoracji w I piątek. Zapraszamy na adorację w sobotę wg proponowanego planu
oraz na kończącą adorację modlitwę różańcową o g. 17, procesję teoforyczną wokół kościoła
i Mszę św., którą rozpoczniemy obchody odpustu parafialnego.
7. Również w sobotę osoby, które mają taką możliwość zachęcamy do włączenia się w modlitwę za Ojczyznę i świat w akcji „Różaniec do granic”. Szczegóły na plakatach i ulotkach.
8. Zachęcamy do szczególnie licznego udziału w sumie odpustowej w przyszłą niedzielę o g.
11,30, do udziału w procesji, do zyskiwania odpustu za zmarłych. Uroczystej sumie odpustowej będzie przewodniczył oraz Słowo Boże podczas każdej Mszy św. będzie głosił o. Aaron
Kubas z Koszarawy. Natomiast podczas Mszy św. o g. 9,30 będziemy szczególnie modlić się
za kandydatów do Bierzmowania.
9. W zakrystii zapisy na jednodniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów maryjnych naszej
diecezji (m.in. Przyłęków i Rajcza) w sobotę 14 października.
10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 36. W
tym tygodniu (w piątek ok. g. 19,30) prosimy o sprzątanie członków wspólnot działających przy
parafii. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne, dziś do puszek zbiórkę na pomoc charytatywną przeprowadzą honorowi krwiodawcy z klubów HDK PCK w Skoczowie. Dziękujemy
ks. Jerzemu Basajowi krajowemu dyrektorowi Apostolatu Maryjnego za posługę Słowa w naszej
parafii. Przy wyjściu w z kościoła można zaopatrzyć się w cudowne medaliki NMP oraz materiały formacyjne. Zainteresowanych włączeniem się w Apostolat zapraszamy na spotkanie w 4 sobotę miesiąca po rannej Mszy św.

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

Matki w Modlitwie
Ruch Matek w Modlitwie skupia matki modlące się
wspólnie za swoje dzieci i wnuki a także „duchowe matki” –
kobiety, które nie mają swoich dzieci.
Ruch" Matki w
Modlitwie" (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 r. z
inicjatywy Weroniki i jej bratowej Sandry, które odczuły
pragnienie modlitwy za swoje dzieci w szczególny sposób.
Ruch "Matki w Modlitwie" działa obecnie w ponad 90 krajach. Jest wiele wspaniałych świadectw potwierdzających,
że modlitwy te są wysłuchane. Wiele dzieci odnalazło wiarę,
wiele znalazło pracę i miejsce do zamieszkania, wiele dzieci
wróciło
do
domu
po
długiej
nieobecności.

Na naszych spotkaniach, stawiamy na stole symbole
Jezusa Zbawiciela: krzyż, świecę, Pismo Święte oraz
mały koszyk – ustawiony u stóp krzyża, do którego wkładamy imiona naszych dzieci wypisywane na małych papierowych krążkach jako symbol powierzenia naszych
dzieci opiece Pana. Sama świadomość, że oddajemy Mu
nasze problemy – często jest cudownym momentem naszego uzdrowienia. Samotne kobiety i kobiety bez dzieci
też zapraszamy do modlitwy za dzieci. Każde spotkanie
ofiarujemy, by prowadził nas Duch Święty, dlatego mogą
się one nieco od siebie różnić. Czasami nacisk jest bardziej położony na modlitwę, innym razem na czytanie
Pisma Świętego, czasami więcej czasu poświęca się na
dzielenie i modlitwę za każde dziecko. Na spotkaniach
matki mogą chcieć dzielić się ze sobą w bardzo osobisty
sposób i dlatego muszą mieć pewność, że wszystko co
powiedzą będzie zachowane w tajemnicy. Nad spełnieniem tego warunku czuwa lider grupy. Na terenie naszej
parafii działają dwie grupki liczące do 10 osób. Modlitwy
odbywają się w prywatnych mieszkaniach raz w tygodniu, a Msza św. dla wszystkich grup będzie w trzecią
środę każdego miesiąca (najbliższa 18 X) o g. 19, a bezpośrednio po Eucharystii spotkanie modlitewne. Zainteresowane osoby spotkaniami lub materiałami formacyjnymi prosimy o kontakt po Mszy św. lub pod nr tel. 507
508 637.
Halina i Teresa

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 38(138)/2017, dnia 1 października 2017 r.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
EZ 18,25–28 PS 25 FLP 2, 1-11 MT 21,28–32

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc
przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu,
jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą
miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani
dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich
za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie
niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj
w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten
odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł.
Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten
drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa
niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przynależność do Królestwa Bożego opiera się
nie ma deklaracji ustnej,
ale na wierze i pełnym
dobrej woli zaufaniu
Chrystusowi. Dumni faryzeusze mię przyjęli
nauki Chrystusa, lecz
przyjęli ją pokorni celnicy i grzesznicy. Bóg zawsze czeka na nawrócenie
i obdarza życiem tych, co
uznając swe winy odnajdują do Niego drogę —
poucza prorok Ezechiel.
Drogę pokory, która prowadzi do zwycięstwa,
ukazał nam Chrystus —
wyniszczony i zmartwychwstały.

