PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
24 Tydzień okresu zwykłego, 16 IX – 23 IX 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV Niedziela zwykła, 16 września 2018 r.

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 Jana Łacha
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

Kolektę na przygotowania do poświęcenia kościoła zbiorą dziś przedstawiciele rad
parafialnych. Polecamy te potrzeby Waszej ofiarności.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka.

PONIEDZIAŁEK (dnia 17 września)
7,00 Za † Kazimierza Staniczka, od chrześniaczki Pauliny
17,00 Za †† rodziców z obu stron i braci

2. W sobotę odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej diecezjalna pielgrzymka rodzin.

WTOREK (dnia 18 września), święto św. Stanisława Kostki
7,00 Za †† bratową Krystynę i rodziców Zofię i Stefana
17,00 Za †† Franciszka Dańczaka, rodziców i teściów
ŚRODA (dnia 19 września), św. Januarego
7,00 Za † mamę Helenę Hubczyk, od synów Leszka i Krzysztofa z rodzinami
17,00 Za †† rodziców Kazimierę i Stanisława
CZWARTEK (dnia 20 września), śś. Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong Hasanga

7,00 Za † Karola Kubiciusa, od sąsiadów z klatki
17,00 Za † Mariana Szafrańca, od Danuty i Krzysztofa z Boguchwały
PIĄTEK (dnia 21 września), święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
7,00 Za † Danutę Nicieja, syna Wojciecha
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Marcina z okazji urodzin
SOBOTA (dnia 22 września)
7,00 Za †† Danutę Pytel, Józefa Pytla
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji całej rodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo
NIEDZIELA (dnia 23 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuków Weroniki z okazji 15, Kuby z okazji
10 i Emilii z okazji 6 urodzin
9,30Dziękczynno-błagalna w intencji Piotrka i Pawełka z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli i Sylwestra Borowiczów z okazji Rubinowego (40 r.) Jubileuszu Małżeńskiego;
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Renaty z okazji 50 urodzin

1. w tym tygodniu obchodzimy: we wtorek – święto św. Stanisława Kostki, patrona
polskiej młodzieży, w czwartek – wspomnienie męczenników koreańskich, św.
Andrzeja, Pawła i towarzyszy, w piątek – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty; w środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitw za dzieci,
młodzież i wychowawców.
3. Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 na spotkanie zaprasza wspólnota ewangelizacyjno- modlitewna św. Bogurodzicy, w środę o g. 19,15 Msza św. dla wspólnoty Matek w Modlitwie, w piątek po wieczornej Mszy – spotkanie młodzieżowej
wspólnoty Effatha, w sobotę na g. 9,30 zapraszamy kandydatów do służby liturgicznej, o g. 10,30 na spotkanie scholi dziecięcej, a o g. 16 spotkanie wolontariuszy Kid’s Games.
4. W piątek po wieczornej Mszy św. – pierwsza próba liturgii poświęcenia kościoła
5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 13.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 15. Dziękujemy
za dziś składane ofiary na przygotowania do uroczystości poświęcenia kościoła, za
ofiary na ten cel zebrane 2 tygodnie temu (1581 zł), za ofiary ub. niedzieli z koncertu charytatywnego na stowarzyszenie PoMOC im. Niepokalanej (802,20 zł) i z
kiermaszu ciast – na wyposażenie sali domu spotkań (890 zł). Dziś z racji Dnia
Środków Społecznego Przekazu ofiarą do puszki można wspomóc radio diecezjalne Anioł Beskidów.
6. Burmistrz Skoczowa przekazuje informację o rozpoczynających się pracach związanych z przebudową przepustu na ul. Harcerskiej obok naszej dawnej kaplicy. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego przejazdu dla samochodów i przejścia dla pieszych. Zdając sobie sprawę, że prace te będą zbiegać się
z terminem poświęcenia naszego kościoła burmistrz w swym piśmie wyjaśnia
wszystkie okoliczności realizacji tego zadania, przeprasza za utrudnienia i deklaruje pełną mobilizację służb miejskich odpowiedzialnych za nadzór i koordynowanie
sprawnego przejazdu i przechodu w tym rejonie podczas trwania tej ważnej dla
nas uroczystości. (pełny tekst pisma na s. 4).
_______________
Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy w świat i do świata, aby życiem według Ewangelii świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Na pełnię życia prawdziwie chrześcijańskiego Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa.

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

INFORMACJA B URMISTRZA SKOCZOWA
Szanowny księże proboszczu, informuję, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami Gmina rozpocznie
roboty budowlane związane z przebudową przepustu w
ciągu ul. Harcerskiej w Skoczowie, w rejonie kaplicy
parafialnej na Górnym Borze. Prace potrwają do dnia
2.11.2018 r. i będą polegały na rozbiórce istniejącego
przepustu i budowie w jego miejsce nowego obiektu. Na
czas wykonywania w/w prac wykonawca zobowiązany
jest do wykonania przepustu tymczasowego, gwarantującego swobodny przejazd i dojście pieszych do kaplicy,
tak aby przejazd i przejście do kościoła jak i do kaplicy
nie były w żaden sposób ograniczone. Odbiór przepustu
tymczasowego jest warunkiem rozpoczęcia dalszych
prac. Aktualnie istniejący przepust jest w bardzo złym
stanie technicznym, pozałamywany powoduje piętrzenie
wody i przyczynia się do podtopień okolicznych domów
w porze deszczowej.
Zdaję sobie sprawę, że w/w prace zbiegają się z
terminem konsekracji kościoła Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie, jednak termin realizacji jest
uwarunkowany następującymi okolicznościami:
- jakkolwiek obiekt jest stosunkowo niewielki, dopiero
trzeci przetarg wyłonił wykonawcę, który złożył odpowiednią ofertę;
- warunki dofinansowania pozyskanego od Wojewody
(koszt inwestycji ok. 0,7 mln zł) zobowiązują do zakończenia i rozliczenia zadania do końca roku pod rygorem
utraty dofinansowania, a biorąc pod uwagę zaprojektowaną technologię, wykonawca nie wyraża zgody na przekładanie rozpoczęcia prac tak, aby zadanie zakończyć
przed okresem zimowym praz ze względu na warunki
udzielanej gwarancji.
Przepraszając za utrudnienia, jednocześnie deklaruję ze swej strony pełną mobilizację służb miejskich
odpowiedzialnych za nadzór nad wykonawstwem oraz
koordynowanie sprawnego przejazdu i przechodu w tym
rejonie w całym okresie trwania jakże ważnej dla lokalnej społeczności uroczystości kościelnej.
Szczęść Boże,
Burmistrz Mirosław Sitko

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 37(188)/2018, dnia 16 września 2018 r.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
IZ 35, 4-7A; PS 146; JK 2, 1-5; MK 7, 31-37;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi
brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze
mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się
zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go
zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak
im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju,
ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa
jest sama w sobie. ...
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo
Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im
przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A
mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i
zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych
uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł
im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i
Ewangelii, ten je zachowa”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
2
Ogłoszenia
3
Remont na ul. Harcerskiej , pismo Burmistrza Skoczowa
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Sam Jezus Chrystus
zaprosił nas, abyśmy
jako wspólnota parafialna w łączności z
całym Kościołem powszechnym uroczyście
święcili pamiątkę Jego
męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj
Chrystus w liturgii słowa zapyta każdego z
nas: kim jestem dla
ciebie, człowieku XXI
wieku? Niech nasza
wiara w Jezusa Chrystusa nie wyraża się w
słownych deklaracjach,
ale w dobrych czynach
codziennego życia.

