PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
I Tydzień okresu BOŻEGO NARODZENIA, 31 XII 2017 – 7 I 2018 r.
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 Za parafian; 18,00 Koncert uwielbieniowy
PONIEDZIAŁEK (dnia 1 stycznia), Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi
7,30 Za † Jadwigę Hałgas w rocznicę śmierci
9,30 Dziękczynno-błagalna za męża Wacława w 65 urodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny
11,30 1.Dziękczynno-błagalna w intencji Asi z okazji 17 urodzin; 2. W intencji Pauliny z
okazji 20 urodzin
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Za †† męża Zygmunta, rodziców z obu stron
WTOREK (dnia 2 stycznia), śś. Bazylego i Grzegorza
7,00 Za † Stanisławę Habarta, od przyjaciół z klasy
17,00 Za † Stanisławę Habarta, od Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe
ŚRODA (dnia 3 stycznia), Najświętszego Imienia Jezus
7,00 1. Za † Stanisławę Habarta, od sąsiadów z klatki;
2. Za † Krystynę Hałgas w 30 dzień po śmierci, od chrześniaka Wojtka z rodziną
17,00 Za † Marię Komornik, od Janusza z rodziną
I CZWARTEK (dnia 4 stycznia)
7,00 1. Za powołanych do służby Bożej; za ++ kapłanów oraz o nowe powołania z naszej
wspólnoty parafialnej; 2. Za † Rafała Kubaczkę w 30 dzień po śmierci, od żony Sylwii
17,00 Za † Władysława Predko, od córki z rodziną
I PIĄTEK (dnia 5 stycznia),
7,00 Za †† rodziców Stanisławę i Mirosława Habarta, Nabożeństwo ku czci NSPJ
17,00 Za † Grażynę Borys, od męża Stanisława
18,30 W intencji młodzieży naszej parafii
SOBOTA (dnia 6 stycznia), UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7,30 Dziękczynno-błagalna z prośba o opiekę dla całej rodziny
9,30 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP jako wynagrodzenie za grzechy
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Witolda z okazji 10 urodzin
13,45 Orszak Trzech Króli
16,30 Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny Szymanek
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO (dnia 7 stycznia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krystyny z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Elżbiety o zdrowie i opiekę Matki Bożej
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty z okazji urodzin
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Za †† Adama Nowosińskiego, od rodziny Kluz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela św. Rodziny, dnia 31 grudnia 2017 r.
Dziś w ostatni dzień roku kalendarzowego i święto św. Rodziny po każdej Mszy św. będziemy błogosławić rodziny. Do licznego udziału zapraszam szczególnie na nabożeństwo
dziękczynno-przebłagalne na zakończenie Starego Roku o g. 16 oraz 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”.
W poniedziałek Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju i uroczystość św. Bożej Rodzicielki,
której oddajemy w opiekę i wstawiennictwo kolejne dni Nowego Roku. Msze św. w tym
dniu w porządku niedzielnym. Na g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach kolędowych.
W sobotę – uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli), jedno z największych
świąt w roku kościelnym ogłaszające całemu światu Epifanię – przyjście Zbawiciela, jest
to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (w tym dniu kolekta na cele misyjne). Msze
św. w porządku niedzielnym, podczas Mszy św. o g. 9,30 będzie zakończenie w naszej
parafii akcji „Kolędnicy misyjni” pomagającej dzieciom w Syrii. Zapraszamy do licznego udziału w Orszaku Trzech Króli, który spod naszego kościoła wyruszy na Rynek o g.
13,45. W katedrze bielskiej o g. 17 uroczysta Msza św. w intencji diecezji i ks. bp Romana Pindla w 4 rocznicę jego ingresu.
Od wtorku wznawiamy duszpasterskie odwiedziny rodzin. Podczas Mszy św. modlimy się za
rodziny w tym dniu odwiedzane. Zachęcamy w miarę możliwości do udziału w tej modlitwie przynajmniej przedstawicieli rodzin.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Spowiedź św. dla dzieci – w czwartek od g. 16, dla młodzieży w piątek o g. 17,45, dla dorosłych codziennie przed Mszą św.
Msze szkolne: dla dzieci w czwartek o g. 17 – po tej Mszy spotkanie dla rodziców z
dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św., dla młodzieży w piątek o g. 18,30 – po
tej Mszy św. – spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania. Zapraszamy do udziału w
nabożeństwie pierwszopiątkowym i adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza św. wynagradzająca za grzechy będzie w święto Trzech Króli o g. 9,30.
Przyszła niedziela to Niedziela Chrztu Pańskiego kończąca liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za ofiary z Pasterki (1020 zł) na Fundusz Obrony Życia, za dziś składane ofiary
na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 3. W tym
tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 5.
Niech „łaska Boża spoczywa” na każdym uczestniku tej Eucharystii, na każdym mieszkańcu
naszej parafii i naszych gościach. Niech rozpromienia wszystkie dni Nowego Roku,
„przyoblekając nas w miłość, która jest więzią doskonałości”.

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

Czym dla mnie są małe wspólnoty w parafii?
(od dziś publikujemy świadectwa przynależności do

Biuletyn Niedzielny

małych grup w parafii - zapraszamy do dzielenia się!)

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

Kręgi małżeńskie to wspólnota, do której z mężem należymy od trzech lat. Spotkania są czasem,
kiedy na nowo odkrywam Miłość Jezusa do mnie
oraz dar małżeństwa, jakim w sakramencie nas obdarzył. Dzięki wspólnocie uczę się, aby relację z
moim mężem budować w oparciu o relację z Jezusem.
Krąg małżeński jest uczeniem się otwartości na
współmałżonka, uczeniem się przekazywania wiary
dzieciom, jest także dzieleniem się doświadczeniami z życia małżeńskiego i rodzicielskiego.
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Barbara Wardas
Na Nowy Rok Pański 2018
Wszystkim rodzinom naszej parafii,
a także naszym drogim Gościom
składamy serdeczne życzenia,
by rok 2018, jubileuszowy dla naszej Parafii,
a także dla całej naszej Ojczyzny,
stał się kolejnym etapem budowania relacji
najpierw z Bogiem, a potem z bliskimi i z tymi, którzy tworzą wokół nas wspólnotę Kościoła;
i by obfitował w coraz większe Boże dary te zwykłe, oczekiwane i te nadzwyczajne,
niespodziewane, ale zawsze z radością
wykorzystywane do wzajemnego naszego rozwoju.
Z modlitwą i błogosławieństwem
Duszpasterze: ks. Zbigniew i ks. Przemysław

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

NIEDZIELA ŚW. RODZINY, CZYTANIA MSZALNE:
SYR 3,2-6.12-14; PS 128; KOL 3,12-21; ŁK 2,22-40
Czytanie z Księgi Syracydesa
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje
matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie
z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany…
Czytanie z Listu św. Pawła do Kolosan
Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał
ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!..
Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a
Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że
nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i
chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się
temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do
Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się
będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (…)
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do
Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało
mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na
Nim.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
W ciszę nazaretańskiego
domu, we wspólnotę życia Jezusa, Maryi i Józefa wprowadza nas dziś
liturgia Kościoła. Stawia
przed nami wzór rodziny
pełnej miłości i bojaźni
Bożej. W niej właśnie
Jezus wzrastał w latach,
nabierając mądrości
umysłu i mocy Ducha.
Niech Święta Rodzina
będzie natchnieniem
prawdziwie chrześcijańskiego życia w naszych
rodzinach. O to się
módlmy, ciesząc się
obecnością Chrystusa w
kończącym się roku kalendarzowym.

