PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
34 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 26 XI– 3 XII 2017 r.
NIEDZIELA (dnia 26 listopada), urocz. 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
PONIEDZIAŁEK (dnia 27 listopada)
7,00 Za † Leszka Urbańskiego, od pracowników UM Skoczów
17,00 Za † Mariana Szafrańca, od przyjaciół Ewy z mężem, Heleny Powada, Danuty
Małyjurek
WTOREK (dnia 28 listopada)
7,00 Za † Jana Izdebskiego, od rodziny z Bieszczad
17,00 Za †† Emilię Kubica, jej rodziców, od siostrzenicy z rodziną
ŚRODA (dnia 29 listopada)
7,00 Za † Wiesława Barańskiego, od rodziny Pasieka z Międzyświecia
17,00 Za † Czesława Mocałę
CZWARTEK (dnia 30 listopada), święto św. Andrzeja Apostoła
7,00 Za † Marię Komornik, od córki Magdaleny Karpińskiej z rodziną
16,20 Różaniec do 7 Boleści NMP
17,00 Za †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące
oraz w intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ
I PIĄTEK (dnia 1 grudnia)
7,00 Za † Józefa Krzyżanka, od kolegów z pracy z Polkapu;
nabożeństwo do Bożego Serca, adoracja całodzienna
17,00 Za † Barbarę Strządała, od sąsiadów z klatki
18,30 Za †† Leokadię, Jana i zmarłych z rodziny
I SOBOTA (dnia 2 grudnia)
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających za grzechy; Różaniec fatimski
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Daniela z okazji 25 urodzin
I NIEDZIELA ADWENTU (dnia 3 grudnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mamy Wiktorii z okazji urodzin;
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mamy Joanny z okazji 92 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Andrzeja z okazji urodzin i imienin z prośbą
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
16,00 Nieszpory
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary z okazji urodzin i imienin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 26listopada 2017 r.
1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.
2. Dziś o g. 16 nieszpory niedzielne z dziękczynieniem Jezusowi Królowi. Dziś
można zyskać odpust zupełny odmawiając pobożnie akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu.
3. We wtorek o g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie
modlitewne, adorację Najświętszego Sakramentu; w środę po wieczornej Mszy św.
zapraszamy na spotkanie Klubu Seniorów; w czwartek na nabożeństwo o g. 16,20 i
Mszę wieczorną zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, w piątek o g. 18
– spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha, w sobotę o g. 10,30 – spotkanie scholi
i dziecięcej wspólnoty przy oratorium.
4. W czwartek przypada święto św. Andrzeja apostoła.
5. W tym tygodniu także przypada I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do odnowienia życia sakramentalnego. Dzieci mają Spowiedź św. w czwartek od g. 16. W
piątek na g. 16 zapraszamy dzieci praktykujące I piątki miesiąca. Młodzież ma Spowiedź św. w piątek o g. 17,45, dorośli codziennie pół godziny przed Mszą św. Zapraszamy też do udziału w nabożeństwach I piątkowym i I-sobotnim po rannych
Mszach św. oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w sobotę od g. 8 – prosimy o zgłoszenie chorych
w zakrystii (chorych odwiedziny także przed świętami 23 grudnia, a nie będzie odwiedzi w styczniu).
6. Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o g. 18,30. Po tej Mszy św. – spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent i kolejny rok kościelny, w którym
szczególnym wydarzeniem dla naszej parafii będzie poświęcenie kościoła (6 X 2018
r.). Początkiem duchowego przygotowania do tego wydarzenia będą roraty, których
treści pomogą nam poznać nasz kościół. Już teraz gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w roratach od 4 grudnia codziennie o g. 6,50.
8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 7, w
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 8b. Składamy podziękowanie za ofiary ub. niedzieli na kontynuację remontu i przebudowy kaplicy na
Dom Spotkań.
9. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na dokończenie budowy kościoła w Wiśle Głębcach. ks. Mieczysława i dzieło mu zlecone polecamy waszej modlitwie.

Kancelaria
parafialna czynna

Małe grupy w parafii

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.

Parafia to wspólnota wspólnot. W dniu odnowienia aktu proklamacji Jezusa Króla, Jego panowaniu oddajemy nasze życie, naszych rodzin, życie
i rozwój naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie
małych wspólnot i grup, które budują i odnawiają
Boże życie wśród nas. Przy tej okazji przypominamy wspólnoty i grupy działające przy naszej parafii i zapraszamy na spotkania.. Rozpoznaj swe
miejsce zaangażowania w Kościele, w naszym kościele lokalnym, parafialnym. Buduj Boże królestwo z Jezusem Królem Wszechświata.

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

Żywy Różaniec - spotkania po Mszy św. w ostatnią niedzielę miesiąca o g. 9,30;
Wspólnota ewangelizacyjno-modlitewna św. Bogurodzicy - każdy wtorek o g. 19;

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

Parafialny zespół Caritas - spotkania co drugi
miesiąc, ostatnia środa, g. 18;
Apostolstwo Dobrej Śmierci - ostatni czwartek
miesiąca, g. 16,20;
Klub Seniora - trzecia lub czwarte środa miesiąca,
g. 18;
Apostolat Maryjny - ostatnia sobota po rannej
Mszy św.;
Kręgi Małżeńskie - spotkania raz w miesiącu
uzgadniane w każdym kręgu;
Matki w Modlitwie - cotygodniowe spotkania
uzgadniane w małych grupkach;
Służba Liturgiczna Ołtarza - sobota, g. 9,30;
Młodzieżowa wspólnota „Effatha” - piątki, g. 18;
Schola i grupa dziecięca przy oratorium - sobota, 10,30
lista nie jest zamknięta...

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 46(146)/2017, dnia 26 listopada 2017 r.
UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, CZYTANIA MSZALNE:
EZ 34, 11-17; PS 23; 1 KOR 15, 20-26. 28; MT 25, 31-46
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i
będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej
trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak
Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich
miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne...
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród
tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I
jak w Ada-mie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy
będą oży-wieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie
Jego przyj-ścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc...
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa-ły. I zgromadzą się
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich,
jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej,
a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do
tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci
pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub
nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym
lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«. Król im odpowie:
»Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«...
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
W ostatnią niedzielę
roku kościelnego pragniemy wspólnie wyznać, że Jezus Chrystus
jest Królem Wszechświata. Syn Boży zstąpił na ziemię, by założyć Królestwo Boże,
obejmujące wszystkie
ludy i narody. Gdy konał na krzyżu, obejmując swymi ramionami
całą ludzkość, otrzymaliśmy zadatek uczestnictwa w królestwie
prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

