PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
31 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 5 XI– 12 XI 2017 r.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 5 listopada)
7,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba, Antosi i Leny z okazji urodzin;
2. O prawidłowy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Andrzeja z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 30/1-35
16,00 Różaniec za zmarłych
16,30 Za † Wiesława Barańskiego, od syna Grzegorza i Magdaleny
PONIEDZIAŁEK (dnia 6 listopada)
7,00 Za † męża Jerzego w 1 rocznicę śmierci
17,00 Różaniec za zmarłych; Za †† rodziców Cecylię, Annę i Włodzimierza
WTOREK (dnia 7 listopada)
7,00 Za †† Zuzannę i Ryszarda Piotrowskich
17,00 Różaniec za zmarłych i Msza św. Za †† Grzegorza Franka, rodziców Marię, Zygmunta Wulczyńskich, Edwarda Hatłasa
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe
ŚRODA (dnia 8 listopada)
7,00 Za †† Antoniego w 16 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron
17,00 Różaniec za zmarłych i Msza św. za †† z rodziny Dobrzyńskich
CZWARTEK (dnia 9 listopada), święto Rocz. Pośw. Bazyliki Laterańskiej
7,00 Za †† rodziców Annę i Stanisława Zajdler
17,00 Za † Wiktora Janotę w 21 rocznicę śmierci
PIĄTEK (dnia 10 listopada), św. Leona Wielkiego
7,00 1. Za †† Jana i Janinę Cibów oraz bezdomnych i bezimiennych;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Wiktorii z okazji urodzin
17,00 Za †† ks. Piotra, rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA (dnia 11 listopada), św. Marcina, Narodowe Święto Niepodległości
8,00 1. Za Ojczyznę; 2. Za † wujka
17,00 Za †† z rodziny Mencnarowski, Strambach, Szajter, Karosek, Stawowiak,
dusze w czyśćcu cierpiące
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 12 listopada)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anety i Huberta Fidor z okazji 5 r. ślubu;
9,30 1. Dziękczynno-błagalna w pewnej intencji z prośbą o światło Ducha Św.
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Katarzyny z okazji 40 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 30/36-70
16,00 Nieszpory
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Sebastiana z okazji 25 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI Niedziela zwykła, dnia 5 listopada 2017 r.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (przy wyjściu GN, MGN, Niedziela).
Dziś o g. 16 odmawiamy różaniec za zmarłych zalecanych. Zapraszamy do tej
modlitwy także w tygodniu do środy o g. 17 przed wieczorną Mszą św. Zachęcamy
też, by w tych dniach do 8 listopada okazywać miłość do swych bliskich zmarłych,
zyskując za nich odpust zupełny (warunki: Spowiedź, Komunia św., modlitwy –
Wierzę, Ojcze nasz, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., nawiedzenie kościoła
lub cmentarza i modlitwa za zmarłych, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu).
We wtorek zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zawiązanie wspólnoty i błogosławienie wody, oleju i soli o g. 19, o g. 19,30 – Msza
św., adoracja i modlitwy wstawiennicze.
Spotkania formacyjne: w czwartek – Msza szkolna dla dzieci SP, a po Mszy św.
spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; w piątek o g.
18 – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha
W sobotę przypada 11 dzień listopada – Narodowe Święto Niepodległości; w tym
dniu zapraszamy do modlitwy za naszą Ojczyznę; w naszym kościele Msza św. w tej
intencji o g. 8 (nie będzie w tym dniu Mszy św. o g. 7); obchody miejskie tego święta
rozpoczną się o g. 10 nabożeństwem ekumenicznym w kościele ewangelickim.

W przyszłą niedzielę modlimy się za Kościół prześladowany na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii.
Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi w przyszłą niedzielę po Mszach św.
zbiórkę na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących. Polecamy tę akcję Waszej ofiarności.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 5/137, w tym tygodniu (w piątek – prosimy o ustalenie godziny) prosimy o sprzątanie
mieszkańców ul. G. Bór 5/38-75.
Ekipa boliwijskich misjonarek składa serdeczne podziękowanie za dary zebrane
w naszej parafii w ub. niedzielę na wsparcie misji w San Ramon (4555 zł, 12,50 euro
i 2 worki różańców).
Kończąc niedzielną ofiarę idziemy pokrzepieni Ciałem Chrystusa, idziemy pouczać
Bożym słowem, by w ten świat tak często zakłamany i zadufany w sobie nieść światło
prawdy, nieść jasność spojrzenia i pokorną służbę ludziom. Niech przed obłudą i
pychą broni nas i osłania błogosławieństwo Boga.

Kancelaria
parafialna czynna

Tydzień Misyjny z Boliwią

INDYWIDUALNE
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:

Przez ostatnie dwie niedziele modlitwą i ofiarą wspieraliśmy posługę polskich misjonarzy w Boliwii. O pracy
w misji w San Ramon mówiły nam
ostatnio Agata i Sara - świeckie misjonarki pochodzące z naszego rejonu cieszyńskiego.
Natomiast tydzień wcześniej dzieci
naszej parafii z p. katechetką Dorotą
przeprowadziły kiermasz jako pomoc dla innej misjonarki. w Boliwii - Siostra Katarzyna Kociołek. S. Kasia
pochodzi z archidiecezji łódzkiej, należy do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. W latach 2006-2012 pracowała
w diecezji bielsko- żywieckiej w Wydziale Katechetycznym w Bielsku-Białej. Obecnie (od 27 sierpnia 2017r.)
pracuje w Boliwii, w miejscowości Totora, gdzie siostry
prowadzą koedukacyjny internat dla dzieci i młodzieży –
dla pięćdziesięciu uczniów, w wieku od klasy pierwszej
szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum. Oto jej
krótka relacja ze swej posługi „Kiedy uczniowie wracają
ze szkoły, trzeba się nimi zająć, czyli jedzą obiad, później
pomagamy w odrabianiu zadań. Także wspólnie pracujemy; mamy ogród, którym trzeba się zająć, często podlewać ponieważ deszcz niezbyt często pada. Wodę nosimy
z pobliskiej rzeki. Wspólne rekreacje, gry i zabawy to, co
dzieciom i młodzieży też potrzebne... Obecnie jest problem z wodą na większości terenów
w Boliwii - modlimy się o deszcz.
Dzieci z internatu w takich kryzysowych warunkach myją się
(rzadko) w rzece i tam też piorą
swoje rzeczy. Deszcz jest błogosławieństwem”.

dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej

Jeszcze raz składamy serdeczne
podziękowania za każdą modlitwę w intencji misji i ofiarowaną pomoc materialną.

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

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 43(143)/2017, dnia 5 listopada 2017 r.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
ML 1, 14-2, 2. 8-10; PS 131; 2 TES 2, 7B-9. 13; MT 23, 1-12;
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza.
Pan Zastępów mówi:
„Ja jestem potężnym Królem, a imię moje będzie wzbudzać
lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się
następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie
sobie do serca tego, że macie oddawać cześć mojemu imieniu,
mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo…
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Bracia: Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak
matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak
pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem drodzy staliście
się dla nas. (…) Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo
gdy przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je
nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Mocnymi słowami Jezus
piętnuje obłudę i pychę
faryzeuszy oraz daje wskaSłowa Ewangelii według świętego Mateusza
zania, jaka postawa poJezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi
winna cechować Jego
słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i
wyznawców.
Bóg przez
faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam
proroków
piętnował
także
polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem,
w
Starym
Testamencie
ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i
kapłanów, którzy powinni
kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie
przede wszystkim pilnochcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się
wać
wierności przymierzu
ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają
i
sprawiedli-wości
wobec
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i
ludzi.
Święty
Paweł
ukazał
pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na
nie tylko słowem, ale
rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie poswym życiem, jak należy
zwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauskutecznie
głosić Chrystuczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi
sa.
I
my
jako
królewskie
nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec
ka-płaństwo
mamy być
wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywawolni
od
pychy
i obłudy,
no mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Naja
zwłaszcza
mamy
pokorwiększy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa,
nie
służyć
Bogu
i
ludziom.
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

