PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
II Tydzień okresu zwykłego, 14 I – 21 I 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 14 stycznia)
7,30 Za † Bolesława Ochotę w 18 r. śmierci
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Górny Bór 6
11,30 Za parafian
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Za † Zofię Ochodek, od synowej Marii
PONIEDZIAŁEK (dnia 15 stycznia)
7,00 1. Za † Zenona Kiczka, od rodziny Bąk z Górek W.;
2. Za † Krystynę Hałgas, od szwagra Antoniego i Haliny z rodziną
17,00 Za † Franciszka Gazura, od siostry Ani z rodziną
WTOREK (dnia 16 stycznia)
7,00 Za † Józefa Sajaka, od córki Ali z rodziną
17,00
ŚRODA (dnia 17 stycznia), św. Antoniego opata
7,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od córki z rodziną
17,00 Za † Stanisławę Habarta, od sąsiadów z klatki
CZWARTEK (dnia 18 stycznia), Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
7,00 Za † Zdzisławę Sadlok, od brata Mariana z rodziną
17,00 Za † Zenona Kiczka, od kuzynki Violi
PIĄTEK (dnia 19 stycznia), św. Józefa Pelczara
7,00 Za † Marię Komornik, od sąsiadów z klatki
17,00 Za † Włodzimierza Paleja w 2 rocznicę śmierci
SOBOTA (dnia 20 stycznia)
7,00 1. Za † Józefa Sajaka, od kuzynki Ani z rodziną;
2. Za † Franciszka Hermana, od Teresy
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki z okazji 70 urodzin
NIEDZIELA (dnia 21 stycznia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziców Małgorzaty i Henryka z okazji
40 rocznicy ślubu
9,30 1. Za parafian; 2. Za † Stanisławę w 3 rocznicę śmierci
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Czesławy w 65 urodziny
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Natalii i Sary z okazji 18 urodzin
18,00 Ekumeniczny koncert kolędowy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela zwykła, dnia 14 stycznia 2018 r.
W całym Kościele przeżywamy dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, a także parafialne kalendarze ścienne
na jubileuszowy rok 2018.
Spotkania formacyjne w tym tygodniu: we wtorek o g. 19 – wspólnota św. Bogurodzicy, w piątek – młodzieżowa wspólnota Effatha, w sobotę o g. 10,30 –
schola dziecięca i dzieci przy oratorium.
Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin. Zachęcamy do udziału we Mszy św.
przedstawicieli rodzin, które w danym dniu przyjmują „kolędę”. W zakrystii
osoby, które nie mogły uczestniczyć w kolędzie w wyznaczonym dla nich
dniu mogą zapisać się na kolędę dodatkową 21 stycznia.
W czwartek rozpoczyna się w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętamy o tej intencji podczas codziennej Eucharystii i
w osobistych modlitwach. W przyszłą niedzielę o g. 18 w ramach Tygodnia
zapraszamy do licznego udziału w ekumenicznym koncercie kolędowym połączonym z modlitwą o jedność. Wystąpią: laureaci konkursu kolęd organizowanego przez MCK oraz kapela „Malinorze” z Brennej i „Grupa dla Pana” z
parafii ewangelicko-augsburskiej z Dzięgielowa.
Dzieci zapraszamy do zapisów na kolejny Tydzień z Panem Bogiem, który odbędzie się w szkole pod opieką ks. Przemka i wolontariuszy w pierwszym tygodniu ferii – od 20 stycznia do 2 lutego. Formularze zgłoszeń są do odebrania
w sekretariacie szkoły. Składką do puszek w niedzielę 28 stycznia będzie
można wesprzeć materialnie to dzieło.
Dziękujemy za ofiary na cele charytatywne (jałmużna postna). W przyszłą niedzielę kolekta na inwestycyjne potrzeby parafii – remont i przebudowę kaplicy na Dom Spotkań. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty
mieszkańcom ul. Morcinka 5/36-75. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie
mieszkańców ul. Morcinka 7/1-37.
„Znaleźliśmy Mesjasza”, czyli Jezusa Chrystusa w Ofierze Eucharystycznej.
Teraz pragniemy prosić naszego Pana, aby wkroczył w codzienność
naszych dni i nam błogosławił dodając potrzebnych sił
w pełnieniu Jego świętej woli.

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

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 r.
1.
Dla Kościoła powszechnego rok 2017 był Jubileuszem 100- lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.
2.

W naszej diecezji przeżywaliśmy 25-lecie powstania diecezji bielsko-żywieckiej.

3.

Najważniejsze wydarzenia roku w naszej parafii:

- na zakończenie rekolekcji wiekopostnych prowadzonych przez ks. Tomasza Chrzana ks. bp senior Tadeusz
Rakoczy poświęcił 2 dzwony dla naszego kościoła „św.
Michał Archanioł” i „Matka Boża Różańcowa”;
- 13 maja – rozpoczęcie obchodów 100 rocznicy objawień fatimskich – na zakończenie czuwania odbyła się
procesja różańcowa ulicami osiedla;
- 21 maja – I Komunia św.; 1 czerwca - Bierzmowanie
- 17 lipca – instalacja i uruchomienie zestawu 3 dzwonów w wieży naszego kościoła
- 8 października – odpust parafialny, Słowo Boże głosił
o. Aaron franciszkanin, misjonarz
- 13 października – zakończenie cyklu czuwań fatimskich w roku jubileuszowym, w procesji różańcowej
wniesione zostały do kościoła relikwie św. Dzieci fatimskich
- pielgrzymki (dla uczestników rorat, w Wielkim Poście
– Mogiła i Alwernia, Jasna Góra, sanktuaria wschodniej
Polski, Przyłęków i Rajcza)
- inne wydarzenia – orszak Trzech Króli, koncert ekumeniczny w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan;
Tydzień z Panem Bogiem (ferie i wakacje), wycieczki,
obozy dla dzieci i młodzieży; ; niedziela misyjna z wolontariuszkami wyjeżdżającymi na misje do Boliwii,
rekolekcje szkolne, wspólna dla wszystkich parafii skoczowskich procesja Bożego Ciała ulicami naszego miasta, roraty przygotowujące nas na jubileusz parafii i poświęcenie kościoła.

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 2(153)/2018, dnia 14 stycznia 2018 r.
II NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
1 SM 3, 3B-10. 19; PS 40; 1 KOR 6, 13C--20; J 1, 35-42;
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się
Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc
mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli odrzekł: Nie
wołałem cię, wróć i połóż się spać. … Odszedł Samuel,
położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy
zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel
odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
...Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że
już nie należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym
ciele!
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:
Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im:
Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i
poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy
Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do
Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy:
Piotr.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Podsumowanie
Starego Roku c.d. 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
„Mów Panie, bo sługa
Twój słucha”. Słowa te
zapożyczamy dziś od Samuela i wypowiadamy
przed Panem, który do
nas mówi. Podczas
każdej liturgii słowa
zwraca się Chrystus
osobiście do każdego
z nas, wzywa nas po
imieniu i czeka na odpowiedź. Dajmy Mu ją nie
tylko ustami, ale przede
wszystkim czynem,
postawą codziennego
życia. Śpieszmy ku Temu,
który zaprasza do słuchania słowa Bożego
i pragnie nas prowadzić
po drogach codzienności.

