PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
23 Tydzień okresu zwykłego, 9 IX – 16 IX 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 9 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Piotra z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Łukasza w rocznicę ślubu z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla dzieci
11,30 Z podziękowaniem za plony ziemi w intencji parafian;
błogosławieństwo rocznego dziecka Franciszka Kucieja
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Magdaleny i Bogusława z okazji 15 r. ślubu
PONIEDZIAŁEK (dnia 10 września)
7,00 Za †† Teresę Kusek, Józefa Kuska, Krystynę Jamróz
17,00 Za † Adama Szotko, od siostrzenicy Kai
WTOREK (dnia 11 września)
7,00 Za †† Henryka Pośpiecha i brata Jana Banacha
17,00 Za †† Józefa i Marię Szpinów, Annę Witoszek, Pawła Stuchlika i †† z rodziny
ŚRODA (dnia 12 września) Najświętszego Imienia Maryi
7,00 Za †† Władysława, Stefanię, Gintra i z rodziny Zgolak i Duraj
17,00 Za † Józefę Strzelecką, od rodziny Raszewskich i Pietrzak
CZWARTEK (dnia 13 września)
7,00 Za † Izabelę Rychlicką
17,00 Czuwanie fatimskie: Godzina Miłosierdzia, Różaniec, cz. radosna i światła
20,00 1. Za parafian; 2. Za †† Bronisława, Anielę, Józefa Hylów;
Procesja, Apel Jasnogórski
PIĄTEK (dnia 14 września), święto Podwyższenia Krzyża św.
7,00 Za † Karola Kubiciusa, od Barbary i Bronisławy
17,00 Za † wujka Kazimierza Staniczka, od Moniki
SOBOTA (dnia 15 września), NMP Bolesnej
7,00 Za † męża Bronisława w 20 r. śmierci, rodziców, 2 szwagierki i szwagra
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Janiny i Andrzeja Pietrzyków oraz ich dzieci
z rodzinami
NIEDZIELA (dnia 16 września)
7,30 W intencji brata Tadeusza z prośbą o zdrowie
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Eweliny z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jana z okazji 70 urodzin; Liturgia chrzcielna;
błogosławieństwo rocznego dziecka Stanisława Janłacha
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty i Pawła z okazji kolejnej rocznicy
ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla dzieci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIII Niedziela zwykła, 9 września 2018 r.
1. Zespół muzyczny White Deer dziś przed naszym kościołem zaprasza po Mszy św. o
g. 9,30 i 11,30 na koncert charytatywny mający na celu wspomóc Stowarzyszenie
„PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Niepokalanej”. Wszystkim darczyńcom składamy z góry serdeczne podziękowania.
2. W godzinach kancelaryjnych są już przyjmowane intencje mszalne na przyszły rok.
3. W piątek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. – zapraszamy na Mszę św.
o 7 i 17 – można przynieść do poświęcenia krzyże i krzyżyki – dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy na g. 17, po Mszy św.
– spotkanie organizacyjne.
4. Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 zaprasza na spotkanie wspólnota ewangelizacyjno- modlitewna św. Bogurodzicy, w środę po Mszy wieczornej – spotkanie
Klubu Seniora, w piątek po wieczornej Mszy – spotkanie młodzieżowej wspólnoty
Effatha, w sobotę po rannej Mszy – spotkanie Apostolatu Maryjnego, na g. 9,30
zapraszamy kandydatów do służby liturgicznej, a o g. 10,30 na spotkanie scholi
dziecięcej.
5. W czwartek zapraszamy na kolejne czuwanie fatimskie. Program czuwania: g. 17 –
wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia; 18,00 – różaniec
cz. radosna, (prowadzą róże różańcowe); 19,00 – różaniec cz. światła (prowadzą
kręgi małżeńskie), 20,00 – Msza św. z procesją wokół kościoła, 21,00 – akt zawierzenia, Apel Jasnogórski;
6. NSZZ Solidarność Teksid Iron Poland organizuje wyjazd do Częstochowy na
XXXVI Pielgrzymkę Ludzi Pracy w dniu 16 września 2018 r. (niedziela) wyjazd
spod Odlewni Teksid o godz. 7.30 .Są jeszcze wolne miejsca. Można się zapisać
na wyjazd pod numerem 663 700 772 (p. Ryszard Dziasek).
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 9,
a także za dary ołtarza z plonów ziemi ciasta ofiarowane na kiermasz. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 13.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Kolekta będzie przeznaczona na inwestycyjne potrzeby parafii. Ofiarą
do puszek wspierać będziemy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.
Boże błogosławieństwo jest dla nas drogowskazem na drodze do domu Ojca. Niech ono
wyznacza kierunek i bieg zbawienia w codziennym naszym zabieganym życiu i niech
zawsze pobudza nas odpowiedzi – miłości ofiarnej i służebnej.

Kancelaria
parafialna czynna:

pn. i pt. g. 8-9,
wt. i czw. g. 15,30-16,30
środa, g. 18-19
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00 i 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, g. 17

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

SPOTKANIA WSPÓLNOT PRZY NASZEJ PARAFII
Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna św. Bogurodzicy - każdy wtorek, g. 19;
Apostolstwo Dobrej Śmierci - ostatni czwartek miesiąca, g. 16,20;
Klub Seniora - trzecia środa miesiąca, g. 18;
Apostolat Maryjny - ostatnia sobota miesiąca po rannej
Mszy św.;
Kręgi Małżeńskie - spotkanie raz w miesiącu uzgadniane w każdym kręgu;
Matki w Modlitwie - cotygodniowe spotkania uzgadniane w małych grupkach;
Służba Liturgiczna Ołtarza - sobota, g. 9,30;
Młodzieżowa wspólnota „Effatha” -piątki, g. 18;
Schola dziecięca - soboty, g. 10,30;
Żywy Różaniec - ostatnie niedziele miesiąca, g. 9,30;
Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z
rodzicami - pierwsze czwartki miesiąca, g. 17;
Kandydaci do Bierzmowania - pierwsze piątki miesiąca,
g. 17;

INDYWIDUALNE
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:
dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy,
błogosławienie rodzin po Mszy
chrzcielnej

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160; 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 36(187)/2018, dnia 9 września 2018 r.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
IZ 35, 4-7A; PS 146; JK 2, 1-5; MK 7, 31-37;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto
wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam
przychodzi, by was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń
wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną
zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód.
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa
Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony
w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek
ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato
odzianego i powiecie: „Usiądź na zaszczytnym miejscu”, do
ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie
stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia
moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na
bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad
Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to
znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im
bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko.
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
2
Ogłoszenia
3
Spotkania wspólnot 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Podczas każdej Eucharystii
Chrystus nawiedza nas z
mocą i chwałą, aby nas
uświęcić i uzdrowić.
Umacnia nas ciągle swoją
łaską, abyśmy mogli zwyciężyć nasze słabości i być
wytrwali na naszej drodze
do domu Ojca. Liturgia
Słowa dzisiejszej niedzieli
kładzie akcent na wiarę
człowieka. Wiara czyni
cuda. Człowiek, który nie
zwątpi w moc i działanie
Boże, może doświadczyć
wiele łask od Stwórcy.
„Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się
otworzą” jeśli nie zwątpimy w nadprzyrodzone
działanie.

