PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
33 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 19 XI– 26 XI 2017 r.
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
Poniedziałek (dnia 20 listopada), św. Rafała Kalinowskiego
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Małgorzaty i Władysława Wilków
17,00 Za †† Danutę i Józefa Pytlów, rodziców, rodzeństwo z obu stron
Wtorek (dnia 21 listopada), Ofiarowania NMP
7,00 Za †† rodziców Józefę i Józefa Bąków i dziadków
17,00 Za † Karolinę Kopiec
Środa (dnia 22 listopada), św. Cecylii
7,00 Za †† żonę Barbarę, teściów Gertrudę i Stanisława Diamondów
17,00 Za † Cecylię Molga w 5 rocznicę śmierci
19,15 W intencji wspólnoty Matek w modlitwie
Czwartek (dnia 23 listopada)
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od rodziny Rosiów z Jasła
17,00 Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka
Piątek (dnia 24 listopada), św. Andrzeja Dung-Laca i tow.
7,00 Za † Józefa Krzyżanka, od kolegów z pracy z Polkapu
17,00 Za †† Ryszarda Podsiadło w 9 rocznicę śmierci, teściów i brata
Sobota (dnia 25 listopada), św. Katarzyny
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od rodziny Świstaków
17,00 Za † Wiesława Baranowskiego, od syna Adriana
Niedziela (26 XI), uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Seweryna z okazji 40 urodzin;
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Piotra z okazji 50 urodzin
16,00 Nieszpory
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała z okazji urodzin oraz o szczęśliwe
rozwiązanie dla wnuczki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII Niedziela zwykła, dnia 19 listopada 2017 r.
Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (przy wyjściu GN, Źródło, Niedziela).
Dziś o g. 16 nieszpory niedzielne. Zachęcamy do licznego udziału.
We wtorek o g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie
formacyjno-modlitewne; w środę na g. 19,15 zapraszamy na Mszę św. wspólnotę
Matek w Modlitwie; w piątek o g. 18 – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha,
w sobotę na Msze św. o g. 7 i spotkanie po Mszy św. w salce zapraszamy wspólnotę
Apostolatu Maryjnego, o g. 10,30 – spotkanie scholi i dziecięcej wspólnoty przy
oratorium.
Organizatorzy cyklu katechez w Hałcnowskiej Bazylice zapraszają na katechezę o
Duchu Świętym, którą wygłosi ks. Jacek Jastrzębski – teolog, duszpasterz, katecheta
w najbliższy wtorek o godz. 19.
W tym tygodniu obchodzimy m.in.: w poniedziałek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, we wtorek – Ofiarowania NMP (to dzień imienin ks. biskupa seniora
Janusza, o którym będziemy pamiętać w modlitwie), w środę – św. Cecylii, patronki
śpiewu i muzyki kościelnej.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. W tym dniu odnowimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana.
Gorąco polecamy projekcję filmu w reżyserii Michała Kondrata „Dwie Korony”
poświęconego działalności św. o. Maksymiliana Kolbego, która odbędzie się
19,20,22 listopada o godz. 17.30 w Kinie Teatrze Elektrycznym w Skoczowie.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 6, w
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 7.
Bóg zapłać za dziś składane ofiary na inwestycyjne potrzeby parafii – kontynuację
remontu i przebudowy kaplicy na Dom Spotkań.
W przyszłą niedzielę odwiedzi naszą parafię proboszcz z parafii Znalezienia Krzyża
Św. w Wiśle, ks. Mieczysław Piela, który z polecenia ks. biskupa ordynariusza będzie kwestował na dokończenie kościoła w Wiśle Głębcach. Polecam waszej trosce
ks. Mieczysława i dzieło mu zlecone.
______________________________
Ubogaceni Bożymi darami: łaską wiary, ofiarą Chrystusa i błogosławieństwem, pomnażajmy te duchowe dobra, byśmy byli gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy
przyjdzie przy końcu czasów.

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

Prace inwestycyjne w naszej parafii
Nasza parafia wkracza w ostatni etap przygotowania
do poświęcenia kościoła. Chcemy na to wielkie wydarzenie przygotować się duchowo, o czym informowaliśmy w ub. tygodniu przekazując zagadnienia poruszane
na spotkaniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej; ale też i
gospodarczo i materialnie., tak by kościół na dzień 6
października 2018 r. był odpowiednio wyposażony.
Najważniejszą inwestycją w wyposażeniu naszego
kościoła był w tym roku zakup trzeciego dzwonu i montaż całego zestawu na wieży. O lipca br. trzy dzwony:
„Matka Boża Różańcowa”, „św. Jan Paweł II i św. Faustyna” oraz „św. Michał Archanioł” wyznaczają rytm
naszej modlitwy i przypominają o głosie Bożego Serca
w naszej wspólnocie.
Obecnie trwają prace projektowe w przygotowaniu
nowej Drogi Krzyżowej zaplanowanej już od dawna
jako ciąg witraży na ścianie północnej nawy kościoła, od
chóru po chrzcielnicę. We wnęce za chrzcielnicą będzie
zakończenie Drogi Krzyżowej - Zmartwychwstanie; to
będzie największy z witraży i od niego chcemy rozpocząć inwestycję w przyszłym roku, jeszcze przed dniem
poświęcenia, a to będzie możliwe, to już na Wielkanoc.
Pozostałe 14 stacji zostanie wykonanych w roku 2019
lub 2020. Wykonawcą będzie firma p. Kaszyckiego z
Zawiercia, ta sama, która wykonywała witraże w prezbiterium, i w tym samym stylu co witraż - Krzyż, z elementami dynamicznymi, przestrzennymi. Na bieżąco
będziemy prezentować powstający projekt, a przy odwiedzinach kolędowych będziemy zwracać się o ofiary
na ten cel.
Równolegle trwają prace w kaplicy, z której powstaje
Dom Spotkań. Po wymianie na głównej części kaplicy
dachu, okien i drzwi, w tym roku powstała nowa kanalizacja, instalacja elektryczna, grzewcza oraz nowa izolacja i wylewka podłogi. Na ten rok przewidziana jest jeszcze wymiana stropu z ociepleniem.

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 45(145)/2017, dnia 19 listopada 2017 r.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
PRZ 31, 10-13. 19-20. 30-31; PS 128; 1 TES 5, 1-6; MT 25, 14-30;

Czytanie z Księgi Przysłów
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się
stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest
piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej
rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak
złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak
bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w
ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami
dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności.
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Wszystko mamy od
Boga. On ubogacił nas
swymi darami, swą
łaską, miłością, zbawieniem. Przez swe życie,
wiarę i dobrą wolę
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
mamy pomnażać dobra
.Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
otrzymane od Boga.
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywoUdział w Eucharystii
łał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał jest także pomnażaniem
pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu
Bożych talentów, aby
według jego zdolności, i odjechał.
pełniej zajaśniała w nas
prawda, że wszystko
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął
mamy od Boga, że On
rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który
uczynił nas synami
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł:
światłości, że On uczyni
»Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć
nas włodarzami nieba
talentów zyskałem«”. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo
i uczestnikami swojej
dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad
radości.
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«.

