PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
28 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 15 X– 22X 2017 r.
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 15 października),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jana z okazji 75 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Kornela z okazji 25 urodzin
11,30 Liturgia chrzcielna, Dziękczynno-błagalna w intencji Taty Franciszka z okazji
70 urodzin; Błogosławienie rocznych dzieci, błogosławieństwo rodzin
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Za † męża i ojca Tadeusza
PONIEDZIAŁEK (dnia 16 października), św. Jadwigi Śląskiej
7,00 Za † Jadwigę Hałgas
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i
Stanisława z okazji kolejnej rocznicy ślubu
WTOREK (dnia 17 października), św. Ignacego Antiocheńskiego
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od rodziny Sokołowskich i Grzybowskich
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za † tatę Adama Stańczyka
ŚRODA (dnia 18 października), święto św. Łukasza Ewangelisty
7,00 Za † Helenę Kuczera, od sąsiadów z klatki
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za † Rudolfa Brachacza
CZWARTEK (dnia 19 października), bł. ks. Jerzego Popiełuszki
7,00 Za † Józefa Krzyżanka, od Ani Owsińskiej z rodziną
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św.
1. Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin;
2. Za † Władysława Kubicę, od sąsiadów z klatki
PIĄTEK (dnia 20 października), św. Jana Kantego
7,00 Za † Anielę Mentel, od koleżanek
17,00 Nabożeństwo różańcowe;
Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała z okazji urodzin
SOBOTA (dnia 21 października), bł. Jakuba Strzemię
7,00 Za † ojca Piotra, od syna Marcina z rodziną
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy i
Ottona Pasterny z okazji Złotego Jubileuszu Małżeńskiego
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 22 października), Niedziela Misyjna
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marty z okazji 18 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Leopoldyny z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Antoniego z okazji 5 urodzin;
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jurka z okazji 60 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII Niedziela zwykła, dnia 15 października 2017 r.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, MGN, Niedziela...).
Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym.
W tygodniu nabożeństwa o g. 17.
Spotkania formacyjne: We wtorek o g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie modlitewno-formacyjne, w piątek na spotkanie po wieczornej Mszy św. zaprasza wspólnota młodzieżowa Effatha, w sobotę o g. 9,30 – liturgiczna służba ołtarza, o g. 10,30 – dzieci ze scholi i oratorium.
W tym obchodzimy m.in.: w poniedziałek wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, we
wtorek – św. Ignacego Antiocheńskiego, w środę – święto św. Łukasza Ewangelisty, w czwartek - wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w piątek – św. Jana
Kantego jednego z patronów naszej diecezji.
Zaproszenia: - Ks. Piotr Pawlukiewicz – jeden z najbardziej znanych kaznodziejów i
rekolekcjonistów w Polsce, we wtorek o godz. 19.00 wygłosi w Hałcnowskiej
Bazylice, katechezę o Bożym sądzie żywych i umarłych;
- w środę, w święto św. Łukasza, patrona pracowników Służby Zdrowia. na
godz. 18.00, do budynku kurii zapraszamy wszystkich lekarzy, farmaceutów,
pielęgniarki, ratowników medycznych i wolontariuszy na spotkanie pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Gregera.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. G. Bór 3, w tym tygodniu prosimy o
sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 4/1-37. Bóg zapłać za ofiary na inwestycyjne
potrzeby parafii, za ofiary ub. niedzieli (1390 zł) na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Przyszła niedziela to Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego, w którym
szczególnie modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy i dzieło misyjne na całym
świecie. Po każdej Mszy św. dzieci z p. katechetką będą przeprowadzać kiermasz, z
którego dochód będzie przeznaczony na pomoc misjonarce w Boliwii s. Katarzynie.
Natomiast w następną niedzielę 29 października świadectwem swej misyjnej posługi
podzielą się z nami misjonarki świeckie również pracujące w Boliwii.
Apelujemy, by dziś przy wyjściu z kościoła włączyć się w akcję składania podpisów
pod projektem ustawy chroniącej prawo do życia dzieci nienarodzonych. Potrzebne jest podanie adresu i nr pesel.
______________________________

Wychodząc z tej uczty nie zapominajmy, że ona jest zapowiedzią zbawienia. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia, a umacnia nas Chrystus. Przyjmijmy błogosławieństwo i niech każda niedziela zbliża nas do Chrystusa, aż kiedyś dostąpimy
udziału w uczcie zbawionych w niebie.

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

RELIKWIE ŚW. DZIECI FATIMSKICH
13 października br.
podczas ostatniego
czuwania w 100
rocznicę objawień
w Fatimie do naszego kościoła wprowadzone zostały po
uroczystej procesji
różańcowej ulicami
naszego osiedla relikwie św. Hiacynty
i św. Franciszka,
bezpośrednich
świadków objawień Matki Bożej z 1917 r.. Relikwie te
zostały jako pierwsze sprowadzone do naszej parafii
i zostaną umieszczone w mensie ołtarzowej naszego kościoła w dniu jego poświęcenia, które jest planowane na
6 X 2018 r. Do tego czasu chcemy sprowadzić też relikwiami kilku innych świętych szczególnie związanych
z modlitwą różańcową i ze czcią do Matki Bożej.

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

Na zdjęciu powyżej relikwiarz z Fatimy, poniżej certyfikat autentyczności relikwii wydany przez Biuro Postulatora ds.. Kanonizacji bł. Hiacynty i Franciszka w którym m.in.. czytamy: „Wicepostulator zaświadcza niniejszym, że załączony relikwiarz zawiera szczątki
pierwszych
trumien, w
których byli
pochowani
Hiacynta i
Franciszek
Marto”.

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 40(140)/2017, dnia 15 października 2017 r.
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 25, 6-10A; PS 23; FLP 4, 12-14. 19-20; MT 22, 1-14;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na
tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.
Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy
wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć.
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do
wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być
sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W
każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim
ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.
Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków.
Amen.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i
starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do
króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:
«Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją
ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest
gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i
poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a
inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i
kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Relikwie św. Dzieci
Fatimskich
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Bóg przygotował nam
ucztę, która jest zapowiedzią uczty mesjańskiej —
zapowiedzią zbawienia.
Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę zaślubin Chrystusa z Kościołem, Jego Oblubienicą.
Przychodzimy w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować
się na wieczne spotkanie
z Nim tam, gdzie raz na
zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech.
Z otwartym umysłem
i sercem przyjmijmy
pokarm tej uczty:
Słowo Boże oraz Ciało
i Krew Chrystusa.

