PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
V Tydzień okresu zwykłego, 4 II – 11 II 2018 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 5 lutego), św. Agaty
7,00 1. Za † Zenona Kiczka, od Frani i Karola z Kisielowa
2. (poza parafią) Za † Genowefę Bul
WTOREK (dnia 6 lutego), śś Pawła Miki i towarzyszy
17,00 Za † Józefa Sajaka, od sąsiadów z klatki
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe
ŚRODA (dnia 7 lutego)
7,00 1. Za † Zdzisławę Sadlok, od brata Władysława
2. (poza parafią) Za † Anielę Mentel, od rodziny Wawryka
CZWARTEK (dnia 8 lutego)
17,00 1. Za † Stanisława Izdebskiego, od syna z rodziną
2. (poza parafią) Za †† rodziców Irenę i Stanisława
PIĄTEK (dnia 9 lutego)
17,00 1. Za † Mariana Grubę, od Barbary i Zbigniewa Wajdzików
2. (poza parafią) Za † Stanisława Izdebskiego, od siostry Elżbiety
SOBOTA (dnia 10 lutego), św. Scholastyki
7,00 Za † tatę Edwarda Kornobisa w 20 rocznicę śmierci;
17,00 Za † Teresę Wanot, od rodziny Gembala i Zgoda
NIEDZIELA (dnia 11 lutego), Światowy Dzień Chorego
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Czesławy z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z okazji 18 urodzin oraz Macieja z
okazji 60 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Alicji i Leszka z okazji 20 rocznicy ślubu
oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
15,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, początek nabożeństwa 40-godzinnego
16,00 Nabożeństwo przebłagalne
16,30 Za † Rafała Kubaczkę, od dzieci z kl. III e z rodzicami i wychowawcą

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela zwykła, dnia 4 lutego 2018 r.
1. Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, a także parafialne kalendarze
ścienne.
2. Dziś o g. 16 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy do licznego udziału.
3. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku będzie jedna Msza św.: 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 zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o
uzdrowienie. Po Mszy św. – adoracja, błogosławieństwo św. Błażeja i modlitwy wstawiennicze.

5. W poniedziałek wspomnienie św. Agaty. Po Mszy św. będzie błogosławieństwo chleba, soli i wody za wstawiennictwem św. Agaty patronki
wzywanej w zagrożeniach mienia szczególnie przed ogniem.
6. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Chorego. Modlimy się za
ludzi dotkniętych bólem i cierpieniem, polecamy Bogu pracowników służby zdrowia. W naszej parafii Msza św. dla chorych i starszych parafian
będzie w następny wtorek 13 lutego o g. 8.
7.

Przyszła niedziela to także ostatnia niedziela przed Wielkim Postem.
Rozpoczniemy w tym dniu nabożeństwo 40-godzinne.

8.

W sobotę 17 marca nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Niepokalanowa. Zapisy w zakrystii.

8. Dziękujemy za ofiary (1641 zł) ub. niedzieli na pomoc w organizacji Tygodnia z Panem Bogiem. W imieniu dzieci korzystających z tego czasu
dziękujemy ks. Przemkowi, prowadzącym, wolontariuszom i ofiarodawcom wspierającym to wydarzenie.
9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul.
Morcinka 9. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 13.

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 EKONOMICZNEJ RADY PARAFII
ZA ROK 2017
WYKONANE PRACE GOSPODARCZE w 2017 r.

* kościół: instalacja zestawu 3 dzwonów w wieży
kościoła, remont dachu na wieży i malowanie;
wykonanie ławek w prezbiterium;
* Dom Spotkań: nowa instalacja kanalizacyjna,
elektryczna, c.o., nowe drzwi wejściowe, rozbiórka
chóru, nowa posadzka z izolacją i ociepleniem;
* probostwo: nowy piec c.o. i remont kotłowni.
- Koszt wszystkich inwestycji - 131 000 zł;
- wydatki na bieżące utrzymanie parafii - 124 700 zł;
- suma dochodów z ofiar - 261 800 zł;
- stan konta parafialnego na dzień 31.12.2017- 19 849 zł.
PLANOWANE PRACE GOSPODARCZE W R. 2018

- Zakup i instalacja nad chrzcielnicą witraża Jezusa
Zmartwychwstałego, który będzie stanowił zakończenie
ciągu planowanych witraży Drogi Krzyżowej; renowacja
miejsc przewodniczenia i ławek na chórze;
(przewidywany koszt inwestycji w kościele-ok. 50 000 zł)
- kontynuacja remontu i przebudowy kaplicy na Dom
Spotkań: podwieszany sufit z ociepleniem, malowanie
i wyposażenie w oświetlenie i nagłośnienie sali audiowizualnej, zakup gazowego pieca c.o.; ułożenie posadzki
ceramicznej; ocieplenie elewacji zewnętrznej.
(przewidywany koszt inwestycji w Domu Spotkań ok. 100 000 zł).
Dziękujemy w imieniu Rady Ekonomicznej Parafii za
zrozumienie potrzeb materialnych naszej wspólnoty, za
każdą ofiarę na ten cel składaną zwłaszcza przy okazji
kolędy i w każdą III niedzielę miesiąca czy też przekazywaną w inny sposób jako swoje z serca płynące zobowiązanie. Dzięki Waszej ofiarności parafia nie ma długów
i może prowadzić działalność duszpasterską w godnych
warunkach.

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 5(156)/2018, dnia 4 lutego 2018 r.
V NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
HI 7,1-4.6-7; PS 147; 1 KOR 9,16-19.22-23; MK 1,29-39
Czytanie z Księgi Hioba
W TYM NUMERZE
Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi
on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i
Intencje mszalne
2
wstanę? Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij,
Ogłoszenia
3
że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna.
Czytanie z 1 listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Podsumowanie
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Starego Roku, c.d. 4
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym
nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym
zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam oboWPROWADZENIE
wiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głoDO LITURGII:
sząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi
Kościół w którym się grodaje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niemadzimy jest miejscem
wolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
pustynnym, gdzie od coDla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się
dziennych trosk możemy
wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektóodpocząć
i wsłuchiwać się
rych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój
w
słowo,
które pochodzi
udział.
z Bożych ust. Liturgia SłoSłowa Ewangelii według św. Marka
wa dzisiejszej niedzieli
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączukazuje nam Jezusa jako
ce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją
Lekarza dusz i ciał. Zbawiująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała.
ciel, patrząc na ludzką
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego
biedę duchową i cielesne
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi.
cierpienie wychodzi naUzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych
przeciw temu wszystkiemu,
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ
co ogranicza człowieka:
wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno,
leczy,
uzdrawia, podnosi
wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pona
duchu
poprzez Słowo,
śpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiektóre
ma
moc
nas zbawić.
dzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy
Pozwólmy znaleźć się Jegdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauzusowi, który przychodzi
czać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w
ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
dziś do nas w słowie.

