OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX Niedziela zwykła, dnia 22 października 2017 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
29 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 22 X– 29X 2017 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 23 października), św. Józefa Bilczewskiego
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od bratowej Anny z mężem i synami
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za †† tatę Juliana w 2 rocznicę śmierci i
mamę Mariannę
WTOREK (dnia 24 października)
7,00 Za † Józefa Krzyżanka, od Czesława Ziemińskiego z rodziną
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za † Lidię Kacyrz w rocznicę śmierci i
zmarłych z rodziny
ŚRODA (dnia 25 października)
7,00 Za †† Franciszkę w rocznicę śmierci i jej męża Józefa
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za †† rodziców Marię i Jana Targoszów,
siostry Brygidę i Krystynę
CZWARTEK (dnia 26 października)
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Mariusza, Sławomiry, Liliany Rępel
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. O dar wiary, nadziei i miłości dla Polaków
mieszkających za granicą oraz w intencjach parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
PIĄTEK (dnia 27 października)
7,00 Za †† rodziców Annę, Edwarda Żertka i bratową Krystynę
17,00 Nabożeństwo różańcowe; Msza św. Za † Jana Talika w 3 rocznicę śmierci
SOBOTA (dnia 28 października), święto św. Szymona i Judy Tadeusza
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od siostrzeńca Krzysztofa, Doroty, Agaty, Szymona
Rępel
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św.
Za † Marię Komornik, od syna Grzegorza z narzeczoną Anetą
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 29 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Józefa z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji członków róż różańcowych oraz zmarłych
członków Żywego Różańca naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli i Tomasza z okazji 15 rocznicy ślubu
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 28/41-80

1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej ( przy wyjściu GN, MGN, Niedziela,). W zakrystii jeszcze dziś można składać podpisy pod projektem ustawy
chroniącej życie nienarodzonych dzieci.
2. Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym. W tygodniu nabożeństwa o g. 17.
3. Spotkania formacyjne: We wtorek o g. 19 na Mszę św. i agapę zaprasza
wspólnota św. Bogurodzicy, w czwartek na nabożeństwo różańcowe i Mszę św.
szczególnie zapraszamy parafialną wspólnotę Apostolstwa Dobrej Śmierci, w
piątek na spotkanie po wieczornej Mszy św. zaprasza wspólnota młodzieżowa
Effatha, w sobotę po rannej Mszy św. – pierwsze spotkanie Apostolatu Maryjnego, o g. 9,30 – liturgiczna służba ołtarza, o g. 10,30 – dzieci ze scholi i oratorium.
4. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, w sobotę św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G.
Bór 4/ 1-37, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 4/3875. Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli na inwestycyjne potrzeby parafii – przebudowę kaplicy na dom spotkań.
6.

Dziś po Mszy św. dzieci z p. katechetką będą przeprowadzać kiermasz, z
którego dochód będzie przeznaczony na pomoc misjonarce w Boliwii s.
Katarzynie.

7.

W przyszłą niedzielę 29 października świadectwem swej misyjnej posługi
podzielą się z nami misjonarki świeckie również udające się na misje do
Boliwii.

Do 30 października przy parkingu kościelnym będzie przeprowadzana zbiórka
makulatury jako pomoc dla misji.
______________________________
„Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu co należy do Boga". Wchodzimy w świat odważnie, by mu służyć wartościami chrześcijańskiej wiary, by
nieść mu nadzieję jaką sami mamy od Boga, pobłogosławieni przez Stwórcę nie
lękajmy się świata, ale prowadźmy go do Chrystusa.

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

NASZA MISJA
Kolejny Tydzień Misyjny, który dziś rozpoczynamy,
skłania nie tylko do pomocy misjonarzom w dalekich
krajach, ale i do zadania sobie pytania: co jest moją, naszą misją? Jak może dziś wypełniać się misja niesienia
Ewangelii, moja misja, osoby, która tu i teraz chce pogłębiać swą wiarę i poczucie przynależności do Kościoła?
Podpowiedzi na te pytania szukamy w tegorocznym
orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, w którym m.in.. czytamy:
„Kościół jest misyjny ze swej natury. Gdyby tak nie było,
to nie byłby Kościołem Chrystusa, ale jednym z wielu
stowarzyszeń, które bardzo szybko zrealizowałoby swój
cel i odeszło w niebyt (…) Misja Kościoła, skierowana
do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na przemieniającej mocy Ewangelii (…) Przez głoszenie Ewangelii
Jezus staje się ciągle na nowo nam współczesny, aby ci,
którzy przyjmują Go z wiarą i miłością, doświadczali
przemieniającej mocy Jego Ducha Zmartwychwstałego.”
Ewangelią jest Osobą - Jezusem, jest wydarzeniem
zbawczym. By doprowadzić dziś świat, współczesnego
człowieka do takiego spotkania, potrzeba „kontynuacji
misji Miłosiernego Samarytanina, opatrując krwawiące
rany ludzkości oraz misji Dobrego Pasterza, nieustannie
poszukując tych, którzy się zagubili na drogach zagmatwanych i prowadzących donikąd. (…) Osoba Jezusa i
głoszona przez Niego Dobra Nowina nadal fascynuje
wielu ludzi młodych (…) Jakie to piękne, że młodzi są
pielgrzymami wiary, szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na
każdą ulicę, na każdy plac, w każdy zakątek ziemi(…)
Niech Dziewica Maryja pomoże nam w wypowiedzeniu
naszego „tak” wobec pilnej potrzeby, by Dobra Nowina
Jezusa rozbrzmiewała w naszych czasach. Niech nam
wyjedna nowy zapał, aby wszystkim Ewangelię życia,
która zwycięża śmierć. Niech wstawia się za nami, byśmy mogli zyskać świętą śmiałość poszukiwania nowych
dróg, aby do wszystkich dotarł dar zbawienia. ”

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 41(141)/2017, dnia 22 października 2017 r.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 45, 1. 4-6; PS 96; 1 TES 1, 1-5B; MT 22, 15-21;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: „Ja mocno
ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń z pasa, aby otworzyć przed nim podwoje,
żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca,
nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż
Mnie nie znałeś, Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie
ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby
wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie
nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego”.
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w
Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni
przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na
trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie…
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić
Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem
ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli:
„Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo
nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak
Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy
nie?” Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu
Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest
ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas
rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do
cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Nasza Misja

4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Gromadzimy się, by wysławiać Boga Stwórcę
świata i głosić chwałę
Chrystusa, który świat
zbawił. Powołani jako
chrześcijanie mamy swym
życiem przyczyniać się do
uświęcania świata, w którym nieustannie dokonuje
się zbawienie. Jesteśmy
narzędziem w ręku Boga
dla dobra świata, by przyspieszyć odnowienie
wszystkiego w Chrystusie.
Dziś Niedziela Misyjna
i początek Tygodnia Misyjnego - modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy i dzieło misyjne na
całym świecie.

