PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
IV Tydzień okresu zwykłego, 28 I – 4 II 2018 r.
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
11,30Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Włodzimierza z okazji kolejnej r. ślubu
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi z okazji 70 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 29 stycznia)
7,00 1. Za † Zenona Kiczka, od Anny i Karola Szwedo
2. Za †† Józefa Hoka i Bronisławę
WTOREK (dnia 30 stycznia)
17,00 1. Za † Franciszka Gazura, od kolegów z klasy Jarosława i Marka Hluszczyka
2. Za † Mariana Szafrańca, od żony

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela zwykła, dnia 28 stycznia 2018 r.
1.

Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, a także parafialne kalendarze ścienne na jubileuszowy rok 2018.

2.

Dziś o g. 16 ostatnie nieszpory kolędowe. Zapraszamy do licznego udziału.

3.

W okresie ferii zimowych w tygodniu będzie jedna Msza św. (za wyjątkiem świąt i I piątków i sobót): w poniedziałek i środę o g. 7 (w te dni nie będzie też adoracji o g. 15), w
pozostałe dni o g. 17. Kancelaria będzie czynna tylko bezpośrednio po każdej Mszy św.

4.

We wtorek o g. 19 – spotkanie wspólnoty św. Bogurodzicy.

5.

Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie naszych rodzin. Pragniemy podziękować za
każde otwarte drzwi mieszkań i serc, za przyjęcie Bożego błogosławieństwa, wspólne
kolędowanie, modlitwę i rozmowy z duszpasterzami, za każdą uwagę, zainteresowanie
życiem parafialnym, za gościnność, za ofiary na Kościół przy tej okazji składane. Bóg
zapłać!

6.

W piątek obchodzić będziemy święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy cykl obchodów tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Msze św. w naszym kościele: o g. 7, 9 i 17. Ks.
biskup udziela dyspensy od postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W tym
dniu błogosławimy gromnice, a dzieci przygotowujące się do I Komunii św. prosimy o
przyniesienie świec (z okapnikami!) na Mszę św. o g. 17. Dzieci uczestniczące w Tygodniu z Panem Bogiem będą mieć Mszę św. z błogosławieniem świec o g. 11.

7.

Dzieci od jutra będą uczestniczyć Tygodniu z Panem Bogiem. Składką do puszek po dzisiejszych Mszach św. będzie można wesprzeć materialnie to organizację tego dzieła.

8.

W środę przypada wspomnienie św. Jana Bosko, a w sobotę – św. Błażeja, patrona od
chorób gardła. Błogosławieństwo św. Błażeja będziemy udzielać w sobotę, a także po
wieczornej Mszy św. w piątek.

9.

W tym tygodniu przypadają – pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy
do odnowienia życia sakramentalnego. Spowiedź św. dla dzieci w czwartek o g. 16, dla
młodzieży w piątek o g. 16, dla dorosłych codziennie przed Mszą św. Z racji przypadającego w piątek święta nie będzie w tym dniu adoracji całodziennej, a tylko od g. 15. Zachęcamy do modlitwy w czwartek o nowe powołania do służby Bożej, w sobotę do modlitwy wynagradzającej. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od g. 8.
Proszę chorych zgłosić w zakrystii.

ŚRODA (dnia 31 stycznia), św. Jana Bosko
7,00 1. Za † Józefa Sajaka, od rodziny Pagieła
2. Za † ojca Stanisława, mamę Czesławę i babcię Joannę
I CZWARTEK (dnia 1 lutego)
17,00 1. Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
kapłanów posługujących w naszej parafii, za zmarłych kapłanów i siostry zakonne - ks.
Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej wspólnoty parafialnej 2. Za †† Zofię i Stanisława Bulcewiczów
PIĄTEK (dnia 2 lutego), święto Ofiarowania Pańskiego
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy i Stanisława z okazji urodzin;
podczas każdej Mszy św. błogosławienie gromnic;
9,00 Za † Henryka Pośpiecha, od żony, córek i brata;
17,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od siostry Elżbiety;
I SOBOTA (dnia 3 lutego), św. Błażeja
7,00 Msza św. za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP wynagradzająca za grzechy;
Różaniec fatimski
17,00 Za †† Helenę, męża Józefa i rodzinę z obu stron
NIEDZIELA (dnia 4 lutego)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Stanisławy z okazji 70 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Edwarda z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agaty i jej rodziny
16,00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny i Pawła z okazji urodzin

10. Dziękujemy za ofiary (4879 zł) ub. niedzieli na inwestycyjne potrzeby parafii – remont i
przebudowę kaplicy na Dom Spotkań oraz za dzisiejsze ofiary na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę – kolekta na potrzeby diecezji. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 7/38-75. W tym tygodniu prosimy o
sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 9.

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.
UWAGI DOTYCZĄCE ŻYCIA RELIGIJNEGO

1. Chrzest i rocznice chrztu św. – rodzice zgłaszają dziecko odpowiednio wcześniej; pamiętajmy o odpowiednim
wyborze świętego patrona dla dziecka oraz praktykujących rodziców chrzestnych, datę błogosławieństwa rocznego dziecka prosimy ustalać w rocznicę chrztu a nie
urodzin;
2. Eucharystia – zachęcam do pełnego udziału we Mszy
św. nie tylko w niedzielę, do częstej Komunii św., a także
do adoracji Najświętszego Sakramentu, do zamawiania
Mszy św. z okazji rocznic ślubu, urodzin i za bliskich
zmarłych, w niedziele przyjmowane są w pierwszej kolejności intencje za żywych; rodziców proszę o przypominanie dzieciom i młodzieży o Mszy św. szkolnej i comiesięcznej spowiedzi św.
3. Sakrament chorych – proszę, by rodziny, w których
domach, mieszkaniach są chorzy i wiekiem osłabieni
zadbali o to, by ich bliscy przyjęli sakrament chorych
(sakramentu tego nie można przyjmować po śmierci) i
Komunię św. zgłaszając ich do odwiedzin z posługa sakramentalną w I sobotę miesiąca ;
4. Małżeństwo - narzeczeni, którzy planują swój ślub,
zgłaszają się w kancelarii odpowiednio wcześniej
(przynajmniej 4 miesiące przed planowanym ślubem), by
ustalić datę spisania protokołu i datę ślubu;
5. Pogrzeby – przypominamy, że podstawową formą pogrzebu chrześcijańskiego jest pochówek ciała a nie prochów; wyjątki od tej zasady i obrzędy związane z kremacją zwłok są uregulowane w instrukcji Episkopatu Polski;
6. Zapraszamy i zachęcamy do większego zaangażowania
i formacji w grupach i wspólnotach naszej parafii, do
traktowania kościoła i parafii z dumą i odpowiedzialnością jako swojego domu i rodziny;
7. Za każde niedociągnięcie, brak gorliwości i świadectwa w czynach i prawdzie, za każde złe słowo pragnę
dziś przeprosić.
ks. Zbigniew Macura, proboszcz

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 4(155)/2018, dnia 28 stycznia 2018 r.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
PWT 18,15-20 PS 95 1 KOR 7,32-35 MK 1,21-28
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
W TYM NUMERZE
Mojżesz tak przemówił do ludu:
„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś
Intencje mszalne
2
Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech
więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie wiOgłoszenia
3
dzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”.
I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka
Podsumowanie
spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
Starego Roku, c.d. 4
Czytanie z 1 listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by
WPROWADZENIE
się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeńDO LITURGII:
ski, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie.
Stajemy
przed obliczem
I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica
Boga
najwyższego,
troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o
zgromadzeni na weto, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego
zwanie Jego Syna, Jepożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście
zusa Chrystusa. Bęgodnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

dziemy słuchać przepełnionych mocą z wySłowa Ewangelii według św. Marka
soka słów Chrystusa,
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i
nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten,
nakarmimy się Chlektóry ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
bem Życia, będziemy
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieuczestniczyć
w Kieliczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazachu
naszego
zbawienia.
rejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty
Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z nie- Otwórzmy nasze serca
go”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzyna tak wielką i bogatą
kiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden
tajemnicę wiary.
drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
Uczyńmy to z radością
duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozei uwielbieniem.
szła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

