PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
II TYDZIEŃ Adwentu, 10 XII– 17 XII 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Druga Niedziela Adwentu, dnia 10 grudnia 2017 r.

II NIEDZIELA ADWENTU (dnia 10 grudnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i całej rodziny z prośbą o światło
Ducha Św.;
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mariusza z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuków Oliwiusza i Błażeja z okazji 10
urodzin
16,00 Nieszpory Maryjne
16,30 Za † Wiesława Barańskiego, od F.J.K. Gaz z Krakowa

1. Zachęcamy

PONIEDZIAŁEK (dnia 11 grudnia)
6,50 Roraty:Za † Jana Izdebskiego, od rodziny Wojciechowskich z Komposzowa
17,00 Za † Marię i Michała Kręciochów

We wtorek o g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie modlitewno-formacyjne, w piątek o g. 18 – spotkanie młodzieżowej
wspólnoty „Effatha”, w sobotę – o g. 10,30 – spotkanie scholi i dzieci
przy oratorium.

WTOREK (dnia 12 grudnia), NMP z Guadalupe
6,50 Roraty: Za † Andrzeja Socałę w 1 rocznicę śmierci
17,00 Za †† Emilię, Marię, Leona i Eberharta
ŚRODA (dnia 13 grudnia), św. Łucji
6,50 Roraty: Za † Wiesława Barańskiego, od Usług Przeciwpożarowych w Bielsku-Białej
17,00 Za † Małgorzatę Ziemińską
CZWARTEK (dnia 14 grudnia), św. Jana od Krzyża
6,50 Roraty: Za † rodziców Emilię, Jana Gawlasów, od syna Tadeusza
17,00 Za † Edwarda w 22 rocznicę śmierci
PIĄTEK (dnia 15 grudnia)
6,50 Roraty: Za † Wiesława Barańskiego, od rodziny Kądziołka
17,00 Za † Wiktora Lutczyna w 1 rocznicę śmierci
SOBOTA (dnia 16 grudnia)
7,00 Roraty: Za †† Marię i Bronisława Hellerów
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci Tymoteusza i Patrycji
III NIEDZIELA ADWENTU (dnia 17 grudnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry i Andrzeja z okazji rocznicy
ślubu;
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji żony Sylwii z okazji urodzin
16,00 Nieszpory
16,30 Za † Władysława Predko, od syna z rodziną

do nabycia prasy katolickiej GN, Niedziela, Miłujcie się…). Do
nabycia są opłatki wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.

Dziś o g. 16 nieszpory Maryjne. Zapraszamy do licznego udziału.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w roratach codziennie o g. 6,50. W sobotę – roraty będą o g. 7,00.

Odwiedziny duszpasterskie naszych rodzin rozpoczną się 26 grudnia. Za tydzień zostanie podany w biuletynie plan „kolędy”. Jeśli są rodziny, które
niedawno do naszej parafii się przyprowadziły lub nie mają jeszcze założonej kartoteki, prosimy o zgłoszenie się w najbliższym tygodniu do kancelarii parafialnej.
Dziś po każdej Mszy św. dzieci i wychowawcy z Domu Dziecka w Międzyświeciu przeprowadzają przed naszym kościołem kiermasz przedświąteczny, z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc wychowankom. Dziś
także ofiarą do puszki można wspomóc duszpasterstwo Kościoła na
Wschodzie. Polecamy te dzieła waszej ofiarności.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na dekorację roratnią i świąteczną
mieszkańcom ul. G. Bór, domy prywatne i ul. Parkowej, w tym tygodniu
prosimy o sprzątanie mieszkańców Międzyświecia z ul. Beskidzka 1-48,
Równa, Jagodowa, Bystra, Górska, Porzeczkowa, Ziołowa, Zgodna, Rozdroże, Berberysów.
Bóg zapłać za dziś składane ofiary na bieżące parafii potrzeby, szczególnie
pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i Domu Spotkań. Za tydzień kolektę na inwestycyjne potrzeby – remont i przebudowę kaplicy na Dom Spotkań zbiorą przedstawiciele rad parafialnych.

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

Witraż Jezusa Zmartwychwstałego
W jubileuszowym dla naszej parafii - 2018 roku nasz
kościół - zgodnie z zapowiedziami - wzbogaci się o kolejny element wyposażenia i upiększenia dziełem sztuki.
Będzie nim witraż Jezusa Zmartwychwstałego, który
jest zaplanowany jako dodatkowa XV stacja Drogi Krzyżowej i ma wypełnić przestrzeń wnęki za chrzcielnicą.
Witraże nie mają na celu tylko wypełniać puste miejsca w kościele ani tylko go upiększać czy ubogacać
w sensie dosłownym przez dokładanie kosztownych
elementów. Witraż w kościele tak jak obraz, ikona, rzeźba, fresk jest „oknem” w Boży świat, w rzeczywistość
sacrum, jest umożliwieniem dla wiernych spoglądania,
poznawania przez zmysł wzroku Tego, który co prawda
ludzką ręką nie będzie nigdy doskonale przedstawiony,
ale może pomóc skupić uwagę na nie możliwym do
ogarnięcia naszym rozumem a jednocześnie tak bardzo
nam bliskim kochającym Bogu Ojcu i Zbawicielu. Dotyczy to także przedstawień Matki Bożej, świętych czy
aniołów, których ukazuje sztuka kościelna ze względu na
to, że wskazują na Jezusa Chrystusa.
Witraże Drogi Krzyżowej staną się uzupełnieniem
i dopełnieniem treściowo i artystycznie cyklu trzech witraży w prezbiterium.* Dlatego w tak odpowiedzialnym
przedsięwzięciu będziemy modlitwą towarzyszyć artystom z firmy p. Kaszyckiego z Zawiercia, tak by ich
dzieło pomogło wielu osobom spotkać żywego Pana,
który czeka na nasz akt wiary, aby móc obdarzyć nas
zbawieniem.
ks. Zbigniew
*więcej o wymowie cyklu
witraży - w jednym
z następnym nr biuletynu
obok szkice projektowanych
witraży II i XV stacji DK
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Biuletyn Niedzielny
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
Nr 48(148)/2017, dnia 10 grudnia 2017 r.
II NIEDZIELA ADWENTU, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 40,1-5.9-11; PS 85; 2 P 3,8-14; MK 1,1-8
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg.
„Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy". Głos się rozlega: „Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! ...
Czytanie z Listu Św. Piotra Apostoła
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że
jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden
dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w
stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale
wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś
przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej
zostaną spalone. ..
Słowa Ewangelii według św. Marka
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak
jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca
mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla Niego”.
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym
swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas
skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie
Duchem Świętym”.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Boże słowo wzywa nas
dzisiaj do prostowania
drogi dla Pana, który
przychodzi, aby się z
nami spotkać, aby nam
dać udział w radości
odkupienia. Sama chwila
naszego z Nim spotkania
jest jednak niespodziewana; nie wiemy dokładnie, kiedy to nastąpi.
Dlatego też czuwajmy i
podejmijmy prawdziwą
pokutę! Nawróćmy się,
abyśmy z czystymi sercami oczekiwali pojawienia
się Tego, który już teraz
kieruje do nas swoje
zbawcze i pouczające
Słowo.

