PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
32 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 12 XI– 19 XI 2017 r.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 12 listopada)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anety i Huberta Fidor z okazji 5 rocznicy 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
PONIEDZIAŁEK (dnia 13 listopada), św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
7,00 Za †† syna Łukasza Brodniewicza w 6 rocznicę śmierci, rodziców Bogumiłę i
Daniela Kuców
17,00 Za †† Stanisława Górnioka w 20 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata
Stefana, bratową Krystynę i szwagrów Kazimierza Biela i Stanisława Millera
WTOREK (dnia 14 listopada)
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Natalii z rodziną
17,00 Za † Antoniego Roziewicza
ŚRODA (dnia 15 listopada), św. Alberta Wielkiego
7,00 Za †† ks. Stanisława Gawlasa i ks. Piotra Kocura
17,00 Za †† Emilię, Karola Krawczyków, babcię Agnieszkę Śliwka
CZWARTEK (dnia 16 listopada), Rocznica poświęcenia Bazylik rzymskich
7,00 Za † Stefanię Glet
17,00 W intencji ks. Marcina Pompera z okazji urodzin i imienin oraz w intencji stowarzyszenia Per-setta
PIĄTEK (dnia 17 listopada), św. Elżbiety Węgierskiej
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od szwagra Bartłomieja
17,00 Za † Rudolfa Brachacza
SOBOTA (dnia 18 listopada), bł. Karoliny Kózkówny
8,00 Za † chrzestnego Leopolda Poloka
17,00 Za † Marię Komornik, od córki Wioletty z rodziną
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 19 listopada)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Olgi z okazji urodzin;
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Brodacz
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny z okazji urodzin; Liturgia chrzcielna
16,00 Nieszpory
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Magdaleny z okazji 35 urodzin oraz syna
Kacpra z okazji 5 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII Niedziela zwykła, dnia 12 listopada 2017 r.
IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą
prześladowanym za wiarę poprzez stałą modlitwę w ich intencji. Wypełniając przykazanie miłości nieprzyjaciół, módlmy się również za prześladowców.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (przy wyjściu GN, MGN, Niedziela).
Dziś o g. 16 nieszpory niedzielne. Zachęcamy do licznego udziału.
We wtorek zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie formacyjno-modlitewne; w piątek o g. 18 – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha, w
sobotę o g. 10,30 – spotkanie scholi i dziecięcej wspólnoty. W piątek po wieczornej
Mszy św. – nauka przed chrztem, liturgia chrzcielna będzie w przyszłą niedzielę
podczas Mszy św. o g. 11,30
Zachęcamy do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Krew niewinnych rozlewa się na całym Bliskim Wschodzie.
Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób islamizacji. Ponieważ obawiają się o życie
swoje i najbliższych, wciąż trwa wielki exodus z ich domów. Żyją w katastrofalnych
warunkach, oczekując zakończenia konfliktu. Wysyłając SMS o treści RATUJE na
nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan na Bliskim Wschodzie. SMS-y możemy wysyłać w okresie od 1.11.2017 do 31.03.2018.
Dzięki ofiarom będzie można realizować projekty pomocy dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 5//3875, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 6.
Bóg zapłać za dziś składane ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień kolektę za
inwestycyjne potrzeby parafii – kontynuację remontu i przebudowy kaplicy zbiorą
członkowie Rad parafialnych.
Parafialny Zespół Caritas przeprowadza dziś po Mszach św. zbiórkę na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących. Polecamy tę akcję Waszej ofiarności.
______________________________

Zawsze mamy być gotowi na spotkanie z Chrystusem, który przyjdzie niespodziewanie. Niech w tym oczekiwaniu umacnia nas błogosławień-stwo Boga, aby lampy naszych serc zawsze płonęły jako znak wiary i miłości.

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

Modlitwa za prześladowany Kościół
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć
w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym
ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze
Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
5 XI br., poruszane zagadnienia:
- zapoznanie się z programem duszpasterskim na przyszły rok w Polsce, który będzie przebiegał od hasłem
„Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu
poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w
następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego
sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest
bierzmowanie.
- dostosowanie programu do naszej parafii przygotowującej się do poświęcenia kościoła i jubileuszu 25-lecia
erygowania parafii, m.in. przez przeprowadzenie rorat na
temat naszego kościoła i parafii; przez rekolekcje przygotowujące do tego wydarzenia, przygotowanie publikacji, oprawę samej uroczystości
- prezentacja i omówienie wstępnego projektu nowej
Drogi Krzyżowej do naszego kościoła w formie witraży;
- omówienie możliwości wychodzenia z pomocą materialną i duchową do najbardziej zaniedbanych, słabo
związanych z Kościołem

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 44(144)/2017, dnia 12 listopada 2017 r.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
MDR 6,12–16 PS 63 1 TES 4,13–18 MT 25,1–13
W TYM NUMERZE
Czytanie z Księgi Mądrości
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza
bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie
ją bowiem siedzącą u drzwi swoich...
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do
tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci,
którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus
istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy
umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. ..

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Kościół prześladowany 4
Spotkanie DRP
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Jezus Chrystus zaprasza
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
nas do czujności:
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Czuwajcie
więc, bo nie
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu paznacie
dnia
ani
godziny” W
nien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana
historii Kościoła widzimy
młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
znaki, które wzywają do
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Rozbycia
czujnym na obecność
tropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich
dobra
i zła. Szczególną
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła
czujnością winniśmy wykawszystkie i posnęły.
zać się względem chrześciLecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody
jan , którzy nadal cierpią,
idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie
doświadczają wypędzenia
owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do
ze swoich domów, grabieży,
roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy ganakładania wysokich posną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie
datków, dając świadectwo
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
swej wiary aż po najwyższą
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
ofiarę własnego życia.. W
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
czasie tej Eucharystii w
Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, sposób szczególny otaczaotwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam
my modlitwą nasze siostry i
wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani
braci z Bliskiego Wschodu.
godziny».
.

