PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA, 24 XII– 31 XII 2017 r.
IV NIEDZIELA ADWENTU (dnia 24 grudnia), Wigilia Narodzenia Pańskiego
7,30 Za †† rodziców Agnieszkę i Edwarda, brata, siostrę i szwagrów
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 W intencji Jolanty i Mirosława z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Matki Bożej i św. Józefa
23,30 Jutrznia Bożego Narodzenia
24,00 Pasterka: 1. Za parafian; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji Weroniki z okazji 15 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 25 grudnia), Uroczystość Bożego Narodzenia
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Eugenii z okazji 70 urodzin i imienin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Kazimierza z okazji 40 rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Górny Bór 3
16,00 Świąteczne nieszpory kolędowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji całej rodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo
WTOREK (dnia 26 grudnia), święto św. Szczepana, II dzień Oktawy BN
7,30 Dziękczynno-błagalna do Bożego Dzieciątka o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji całej rodziny Gil
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Joanny z rodziną z okazji 30 urodzin;
Liturgia chrzcielna
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty z okazji urodzin
ŚRODA (dnia 27 grudnia), św. św. Jana Apostoła, III dzień Oktawy BN
7,00 1. Za † Ewę Śliż w rocznicę śmierci, od synowej, wnuków i prawnuków;
2. Za † Franciszka Wachmetę
17,00 Za †† Henryka Maly w 10 rocznicę śmierci, syna Mariana
CZWARTEK (dnia 28 grudnia), święto śś. Młodzianków, IV dzień Oktawy BN
9,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin;
2. W intencji dzieci nienarodzonych
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 W intencji rodzin oraz w intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ
PIĄTEK (dnia 29 grudnia), św. Tomasza Becketa, V dzień Oktawy BN
7,00 1.Za † Stanisława Habarta, od rodziny Czakonów i Waszutów;
2. Za parafian
17,00 Za † Włodzimierza Paleja
SOBOTA (dnia 30 grudnia), VI dzień Oktawy BN
7,00 1. Za † Stanisława Habarta, od rodziny Franków i Pieciunów;
2. Za † Jacka Kazimierowicza
17,00 Za † Marię Komornik, od siostry Teresy z rodziną
NIEDZIELA ŚW. RODZINY (dnia 31 grudnia), VII dzień Oktawy BN
7,30 Za †† Anielę Mentel, od rodziny świeckiej bł. Edmunda Bojanowskiego
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji kręgów małżeńskich i rodzin naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Michała z okazji 18 urodzin
16,00 Nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na zakończenie Starego Roku
16,30 Msza św. ze sprawozdaniem duszpasterskim: Za parafian;
18,00 Koncert uwielbieniowy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wigilia Bożego Narodzenia, dnia 24 grudnia 2017 r.
Dziś w Wigilię Bożego Narodzenia nie będzie Mszy popołudniowej o g. 16,30. Zachęcamy
gorąco, by ten dzień z tradycyjną wieczerzą wigilijną był połączony z modlitwą, wspólnym śpiewem kolęd, z budowaniem relacji rodzinnych (nie podawajmy na stół wigilijny
alkoholu!), a zwieńczeniem naszego czuwania niech będzie wspólny udział w Jutrzni o g.
23,30 i w uroczystej Pasterce - Mszy św. za parafian sprawowanej o północy. Kolekta z
Pasterki przeznaczona będzie na Fundusz Obrony Życia. W poniedziałek w dzień Narodzenia Pańskiego zapraszamy na Msze św. w porządku niedzielnym, a na g. 16 zapraszamy całe rodziny do licznego udziału w uroczystych nieszporach kolędowych.
W drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana także Msze św. w porządku niedzielnym. W tym dniu będzie liturgia chrzcielna o g. 11,30., a podczas każdej
Mszy św. będziemy błogosławić kredę i wodę na rozpoczynające się kolędowe odwiedziny rodzin. Natomiast podczas Mszy św. o g. 9,30 będziemy brać udział w obrzędzie rozesłania kolędników misyjnych. Dzieci z naszej parafii pod opieką p. katechetki będą w
sobotę 30 grudnia kolędować i zbierać ofiary na pomoc prześladowanym chrześcijanom
w Syrii. Zapisy na taką specjalną kolędę – w zakrystii.
Plan odwiedzin duszpasterskich „Kolęda 2018” jest wydrukowany w biuletynie i wywieszony
w gablotce. W zakrystii osoby, które nie mogą w wyznaczonej dla ich trasy uczestniczyć
w odwiedzinach. mogą zapisać się na termin kolędy dodatkowej - 21 stycznia . Odwiedziny kolędowe to okazja do wspólnej rodzinnej modlitwy, do duszpasterskiej rozmowy i
uzyskania szczególnego błogosławieństwa dla swojego domu i rodziny. Już dziś dziękujemy za każde otwarte drzwi i serca na Bożą łaskę. W związku z okresem kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna do końca stycznia tylko bezpośrednio po Mszy św.
Każdy dzień oktawy Bożego Narodzenia ma rangę święta, zapraszamy do licznego udziału
we Mszy św. wszystkich, którzy dysponują czasem, szczególnie zapraszamy przedstawicieli rodzin, które w danym dniu przeżywają odwiedziny duszpasterskie. We wtorek w
święto św. Jana po rannej Mszy św. błogosławimy wino, w środę w święto śś. Młodzianków na g. 9 zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców z małymi dziećmi, które otrzymają
specjalne błogosławieństwo, na wieczorną Mszę św. i przedtem na nabożeństwo zapraszamy w tym dniu wspólnotę ADŚ, a w sobotę na Mszę o g. 7 i spotkanie po Mszy św. –
Apostolat Maryjny.
Przyszła niedziela to ostatni dzień roku kalendarzowego i święto św. Rodziny. Po każdej
Mszy św. będziemy błogosławić rodziny. Do licznego udziału zapraszam szczególnie na
nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o g. 16, na Mszę św. za parafian ze sprawozdaniem duszpasterskim o g. 16,30, a o g. 18 rozpocznie się w naszym kościele koncert
uwielbieniowy prowadzony przez zespół muzyczny „White Deer”. Zapraszamy!
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na dekorację świąteczną mieszkańcom Międzyświecia, dziękujemy pp. Kołatek za ofiarowaną choinkę oraz wszystkim osobom, które
pomagały w dekoracji kościoła i probostwa. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 3.

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

Wigilijne życzenia
„Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, a rano
ujrzycie Jego chwałę”. (antyfona z Liturgii Godzin)

Niech ten jedyny szczególny dzień w roku
stanie się dla każdego naszego Czytelnika
i dla całej Rodziny parafialnej
czasem rozpoznawania przychodzącego Pana,
Jezusa zrodzonego z Maryi Dziewicy
na zbawienie całego świata.
Niech ten czas owocuje pogłębieniem
wiary pośród różnych wahań i wątpliwości,
umocnieniem nadziei wśród codziennych
rozterek i smutków oraz rozpaleniem miłości
w naszych rodzinach, pomiędzy najbliższymi
i tam gdzie najbardziej brakuje przebaczenia.
Niech radość z przybycia Zbawiciela podniesie
na duchu wszystkich pokładających nadzieję
w Jego łaskawości, niech Jego chwała przenika
każdy dzień naszej pracy, odpoczynku i nauki.
Serdeczne życzenia świąteczne
z Bożym błogosławieństwem
składają
duszpasterze
ks. Zbigniew
Macura
i ks. Przemysław
Guzior

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 50(150)/2017, dnia 24 grudnia 2017 r.
IV NIEDZIELA ADWENTU, CZYTANIA MSZALNE:
IZ 61, 1-2A. 10-11; 1 TES 5,16-24; J 1,6-8.19-28
Czytanie z Drugiej księgi Samuela
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił
wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana:
„Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka
w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co
zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”...
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną
tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną,
a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim
narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa
wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa,
niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski.
Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i
będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja,
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Zbliża się do końca
nasze adwentowe oczekiwanie. Pan jest już
blisko. Naszym przykładem na te ostatnie dni
niech będzie Matka Zbawiciela, która z miłością
przyjęła Bożą wolę i czekała na narodzenie Syna.
Pan gromadzi nas teraz
na sprawowanie Eucharystii; chce nas nakarmić
swym Słowem oraz swym
Ciałem i Krwią. Nie
oczekujmy Go biernie,
lecz wyjdźmy z radością
na Jego spotkanie, jak
Matka naszego Pana.

