PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
III Tydzień okresu zwykłego, 21 I – 28 I 2018 r.
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 niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Natalii i Sary z okazji 18 urodzin
18,00 Ekumeniczny koncert kolędowy
PONIEDZIAŁEK (dnia 22 stycznia)
7,00 Za † Franciszka Gazura, od rodziny Malejka
17,00 Za † Józefa Sajaka, od rodzin Szczotka - Sajak
WTOREK (dnia 23 stycznia), św. Męczenników z Pratulina
7,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od brata Grzegorza z rodziną
17,00 Za † Stanisławę Habarta, od przyjaciół z klasy
ŚRODA (dnia 24 stycznia), św. Franciszka Salezego
7,00 Za †† rodziców, siostry, braci i dalszych krewnych z obu stron, dusze w czyśćcu
17,00 Za † Zdzisławę Sadlok, od brata Stanisława z rodziną
CZWARTEK (dnia 25 stycznia), święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
7,00 Za †† Leokadię, Stefana, Jana i zmarłych z rodziny Gawron
17,00 1. Za † Zenona Kiczka, od sąsiadów z klatki ; 2. O prawo do życia dla dzieci poczętych oraz w intencjach parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela zwykła, dnia 21 stycznia 2018 r.
1. Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, a także parafialne kalendarze ścienne
na jubileuszowy rok 2018.
2. Dziś o g. 16 nieszpory niedzielne. Na g. 18 w ramach Tygodnia Ekumenicznego
zapraszamy do licznego udziału w ekumenicznym koncercie kolędowym połączonym z modlitwą o jedność. Wy-stąpią: laureaci konkursu kolęd organizowanego przez MCK oraz kapela „Malinorze” z Brennej i „Grupa dla Pana” z parafii
ewangelicko-augsburskiej z Dzięgielowa.
3.

Spotkania formacyjne w tym tygodniu: we wtorek o g. 19 – wspólnota św. Bogurodzicy, w środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy członków i sympatyków Klubu Seniora do wspólnego kolędowania (proszę przynieść „Chwalcie Pana”); w czwartek na nabożeństwo o g. 16,20 i Msze o g. 17 zapraszamy członków ADŚ; w piątek – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha, w sobotę o g.
10,30 – scholi dziecięcej i dzieci przy oratorium.

4. Do wtorku trwają odwiedziny duszpasterskie naszych rodzin. Dziś kolęda dodatkowa o g. 14.
5. W czwartek obchodzić będziemy święto Nawrócenia św. Pawła. Jednocześnie
jest to dzień zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
6. W sobotę o g. 9 wyjazd spod Tesco na wycieczkę – m.in. kulig i ognisko – dzieci
– uczestników rorat (organizatorzy zapewniają kiełbasę na ognisko).

PIĄTEK (dnia 26 stycznia), św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
7,00 Za †† Marię Marię Błachut w 32 rocznicę śmierci, męża Antoniego, rodziców, rodzeństwo i szwagra Leopolda
17,00 1.Za † Józefa Sajaka, od kuzynki Ani z rodziną; 2. Za †† rodziców Olgę i Józefa z
okazji urodzin

7. Dzieci można jeszcze zapisywać na Tydzień z Panem Bogiem, który odbędzie się
w szkole pod opieką ks. Przemka i wolontariuszy w pierwszym tygodniu ferii –
od 29 stycznia do 2 lutego. Formularze zgłoszeń są do odebrania w sekretariacie
szkoły. Składką do puszek w przyszłą niedzielę będzie można wesprzeć materialnie to dzieło.

SOBOTA (dnia 27 stycznia)
7,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od żony Krystyny;
17,00 Za † Anielę, od Klaudyny i Artura Mentel

8. Dziękujemy za ofiary na inwestycyjne potrzeby parafii – remont i przebudowę kaplicy na Dom Spotkań. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę
na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 1/1-37. W tym tygodniu prosimy o
sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 7/38-75.

NIEDZIELA (dnia 28 stycznia)
7,30 Za † Emilię Kubica w 3 rocznicę śmierci
9,30 1. W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca naszej parafii;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry z okazji 40 urodzin oraz córki Gabrysi w
1 r. urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Włodzimierza z okazji kolejnej rocznicy ślubu
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi z okazji 70 urodzin

______________________________
Pokrzepieni słowem Pana i Jego Ciałem przyjmijmy błogosławieństwo Boga,
aby łaski, których dostępujemy dzięki ofierze Chrystusa, przyniosły obfite
owoce w naszym życiu.

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

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ROKU 2017,c.d.
PODZIĘKOWANIA

Biuletyn Niedzielny

a/ Panu Bogu za Opatrzność, która nas przez cały rok
prowadziła, Matce Bożej Różańcowej, Aniołom Stróżom, i naszym Świętym Opiekunom;
b/ ks. wikariuszowi Przemysławowi Guziorowi, innym
kapłanom tutaj posługującym –rekolekcjonistom, księżom zastępującym, pomagającym;
c/ p. katechetkom: Dorocie Kacyrz, Barbarze NawratKłósko;
Duszpasterskiej Radzie Parafialnej i Ekonomicznej Radzie Parafii,
wszystkim wspólnotom modlitewnym i formacyjnym;
d/ służbie kościelnej i liturgicznej: p. organistce Barbarze Gruba, p. Dominikowi Węglorzowi, scholi liturgicznej i dziecięcej scholi przy oratorium; - kościelnym: p.
Stanisławowi Kisiale i Ryszardowi Zulewskiemu,
- szafarzom nadzwyczajnym Komunii św. – panom Zbigniewowi Wośkowiakowi i Jackowi Murasowi oraz
Stanisławowi Kokotowi;- służbie liturgicznej ołtarza;pp. Marii i Dominikowi Soblom prowadzącym parafialną poradnię życia rodzinnego;
- osobom sprzątającym i upiększającym kościół i kaplicę, dbającym o obrusy i bieliznę kościelną, budowniczym stajenek i innych dekoracji w kościele, - paniom
pracującym na probostwie;
e/ parafianom podejmujących się trudu sprzątania kościoła w ramach dyżurów, za ofiary na kwiaty i dekoracje; dziękuję odpowiadającym na prośby o pomoc w
pracach w kościele, fundatorom wyposażenia kościoła,
ofiarodawcom darów stołu , za każdą pomoc dla parafii,
zaangażowanie, zrozumienie, inicjatywy, które ubogacają nasze życie duchowe i religijne…
f/ dziękuję Wam, Parafianie za modlitwy, każde świadectwo wiary i za Waszą ofiarność, czas, pracę i dary
materialne ofiarowane jako dziesięcina Bogu i Kościołowi – Bóg zapłać!

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

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

Nr 3(154)/2018, dnia 21 stycznia 2018 r.
III NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
JON 3,1-5.10; PS 25; 1 KOR 7,29-31; MK 1,14-20
Czytanie z Księgi proroka Jonasza
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami:
„Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i
wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie
zburzona”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili
post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego
złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli
nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się
radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.!
Słowa Ewangelii według św. Marka
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i
brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;
byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata
jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz
ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem
z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Podsumowanie
Starego Roku, c.d. 4
WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Gromadzimy się dziś we
wspólnocie Kościoła, tak
jak mieszkańcy Niniwy
gromadzili się na głos
Jonasza, i tak jak Galilejczycy przychodzili słuchać
słów Jezusa. Także do nas
skierowane jest słowo
Boże: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”.
Bóg wie, że ten świat
nieustannie się zmienia.
Dlatego wciąż potrzebujemy napomnienia i poprawy
życia, aby mądrze z niego
korzystać.
W Kościele trwa Tydzień
Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan.
Pamiętajmy o tej intencji,
a także o babciach i dziadkach w dniu ich święta.

