PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
1 TYDZIEŃ Adwentu, 3 XII– 10 XII 2017 r.
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 Nabożeństwo do Bożego Serca
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary z okazji urodzin i imienin
PONIEDZIAŁEK (dnia 4 grudnia), św. Barbary
6,50 Roraty: Za †† Konstantego, Dymitra i Stefanię
17,00 Za † Barbarę Talik w dniu imienin, od kolegów i koleżanek z pracy
WTOREK (dnia 5 grudnia)
6,50 Roraty: Za † Jana Izdebskiego, od sąsiadów z ul. Parkowej 12-17
17,00 Za † męża Eugeniusza w 18 rocznicę śmierci
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe
ŚRODA (dnia 6 grudnia), św. Mikołaja
6,50 Roraty: Za † Wiesława Barańskiego, od rodziny Barszczów z Dębicy
17,00 Za † brata Antoniego i bratową Helenę
I CZWARTEK (dnia 7 grudnia), św. Ambrożego
6,50 Roraty: Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s.
Joannę, za kapłanów po-sługujących w naszej parafii, za zmarłych kapłanów i siostry
zakonne - ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
17,00 Za †† Dariusza Gieca i rodziców
PIĄTEK (dnia 8 grudnia); uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Konrada z okazji urodzin z prośbą o
Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
12,00 O triumf Niepokalanego Serca NMP
17,00 Za † Jana Gandora w 1 rocznicę śmierci
SOBOTA (dnia 9 grudnia), św. Jana Diego
7,00 Roraty: Za † Leszka Urbańskiego, od pracowników UM w Skoczowie
17,00 Za † Marię Komornik, od rodziny Waleczek z ul. Targowej
II NIEDZIELA ADWENTU (dnia 10 grudnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i całej rodziny o światło Ducha Św.;
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mariusza z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuków Oliwiusza i Błażeja w 10 urodziny
16,00 Nieszpory
16,30 Za † Wiesława Barańskiego, od F.J.K. Gaz z Krakowa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Pierwsza Niedziela Adwentu, dnia 3 grudnia 2017 r.
1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej GN, MGN z lampionem roratnim…). Od dziś
przy bocznym wyjściu z kościoła do nabycia są opłatki wigilijne i świece Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom.
2. Dziś o g. 16 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w roratach codziennie o g. 6,50. W sobotę – roraty będą o g. 7,00. W tym roku roraty pomogą nam
poznać nasz kościół, przygotować się duchowo na jubileusz 25-lecia parafii i na uroczystość poświęcenia kościoła. Prosimy o przychodzenie z lampionami.
3. We wtorek o g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na comiesięczną
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Po Mszy św. adoracja i modlitwy wstawiennicze.
4. W środę kustosz sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu zaprasza na uroczystą Mszę
św. odpustową o g. 17. W tym tygodniu przypada: w poniedziałek – wspomnienie św.
Barbary, w środę – św. Mikołaja, w pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania do służby Bożej.
5. W piątek będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z największych świąt maryjnych w roku kościelnym, przypominające nam o pięknie pełnej łaski Matki Bożej, zachęcające do naśladowania Jej cnót i oddania się pod Jej opiekę. Mimo iż nie jest to już święto nakazane, zachęcamy w tym dniu
do licznego udziału w Eucharystii. W naszym kościele będą 3 Msze św.: o g. 7, o g. 12
(w tzw. Godzinie Łaski) i o g. 17. Róże różańcowe prosimy o prowadzenie rozważań
różańcowych pół godziny przed każdą Mszą św. Na g. 17 zapraszamy wszystkie dzieci
(w tym dniu nie ma rano rorat), podczas tej Mszy św. będziemy błogosławić i nakładać
dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. – cudowne medaliki Niepokalanej. Po
Mszy św. – dzieci komunijne z rodzicami pozostaną na krótkie spotkanie formacyjne.
6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. dzieci i wychowawcy z Domu Dziecka w
Międzyświeciu przeprowadzą przed naszym kościołem kiermasz przedświąteczny, z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc wychowankom.
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 8b, w
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. ul. G. Bór, domy prywatne i ul. Parkowej. W imieniu ks. proboszcza Mieczysława składamy podziękowanie za ofiary
(6982,90 zł) ub. niedzieli na dokończenie budowy kościoła w Wiśle Głębcach.
Posileni Ciałem Chrystusa i napełnieni radością ze spotkania z Nim idźmy i głośmy
wszystkim: czuwajcie - bo Pan nadejdzie.

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

U progu Roku Jubileuszowego Parafii
Adwent to czas oczekiwanie na przyjście Pana
Jezusa.; i to w poczwórnym wymiarze: wspominamy
zapowiedzi Jego przyjścia jeszcze w Starym Testamencie, Jego pierwsze przyjście na ziemię i narodziny z Maryi Dziewicy w Betlejem; a także przychodzenie Jezusa
obecnie w Słowie i sakramentach, wreszcie Jego przyjście w chwale na końcu czasów.
W naszej parafii do tych 4 rodzajów przychodzenia Jezusa wpisujemy oczekiwanie na Jego przyjście
w wydarzeniu 25 rocznicy erygowania parafii oraz
w przygotowaniu na poświęcenie naszego kościoła parafialnego. Będzie to zamknięcie pewnego ważnego etapu
historii naszej parafii na Górnym Borze, budowy naszego Kościoła lokalnego - tej duchowej wspólnoty i tej
materialnej, widocznej w budowli świątyni. A jednocześnie uświadomimy sobie mocno, że ta historia trwa, gdyż
budowa wspólnoty kościelnej jest darem i zadaniem
wszystkich ochrzczonych i przyjmujących z wiarą Boga
do swego życia. W każdym kolejnym pokoleniu, w tym
miejscu, które zostało nam dane, by doświadczać Jego
miłości i zanosić ją innym.
Pierwszym aktem naszego duchowego przygotowania na te wydarzenia niech staną się Roraty, których
treść będzie przybliżała nam elementy naszego Kościoła,
tego materialnego i i tego duchowego. Zapraszamy serdecznie do głębokiego przeżycia tego czasu. Im więcej
świadomości tego kim jesteśmy jako Kościół, tym więcej Bożego życia i Jego
łaski w nas, w rodzinach,
wspólnotach,
miejscach pracy i nauki. Tym owocniejsze
przyjmowanie przychodzącego do nas Jezusa.

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

Ks. Zbigniew

Biuletyn Niedzielny
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
Nr 47(147)/2017, dnia 3 grudnia 2017 r.
I NIEDZIELA ADWENTU, CZYTANIA MSZALNE:
Iz 63,16b-17.19b;64,3-7; Ps 80; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza
Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię
odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala
od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i
na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i
zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle
dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw
tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych
drogach. ..
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę
daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie
poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was,
tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie
objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie
umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
Słowa Ewangelii według św. Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie,
bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił
swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko,
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby
czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów,
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was
śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

U progu roku jubileuszowego
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Dzisiejsze czytania przepełnione są duchem oczekiwania na przyjście
Chrystusa, który wzywa
nas do nieustannej czujności. Pan przyjdzie, a my
mamy być gotowi na spotkanie z Nim. Stąd rodzi
się potrzeba odpowiedniego przygotowania, ale w
tym przygotowaniu się nie
jesteśmy zdani tylko na
własne siły, jak mówi św.
Paweł. Chrystus bowiem
będzie nas umacniał do
czasu swego przyjścia.
Wsłuchajmy się w słowo
Boże, aby ono umocniło
naszą wiarę i ufność w
przyjście Chrystusa.

