PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
25 Tydzień okresu zwykłego, 23 IX – 30 IX 2018 r.
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 Jubileuszu Małżeńskiego;
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Renaty z okazji 50 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 24 września)
7,00 Za † Karola Kubiciusa, od sąsiadów z klatki
17,00 Za †† Anielę i Jana Bąków

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV Niedziela zwykła, 23 września 2018 r.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, kalendarze ścienne GN.
W biuletynie parafialnym można się już zapoznać z planem rekolekcji przed
uroczystością poświęcenia kościoła i z harmonogramem całej uroczystości. O zbliżającym się wydarzeniu – 6 października, g. 11 – Msza św. pod przewodnictwem
ks. Biskupa Ordynariusza z poświęceniem kościoła - informujemy na bieżąco
także na stronie internetowej.

WTOREK (dnia 25 września), św. Władysława z Gielniowa
7,00 Za †† Andrzeja Kowalczyka, od sąsiadów z klatki
17,00 Za † Grażynę Owczarek, od rodziny Raszewskich i Szostek

Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 na adorację Najświętszego Sakramentu w kościele zaprasza wspólnota ewangelizacyjno- modlitewna św.
Bogurodzicy, w piątek po wieczornej Mszy – spotkanie młodzieżowej
wspólnoty Effatha, w sobotę po rannej Mszy św. spotkanie Apostolatu
Maryjnego w salce pod probostwem.

ŚRODA (dnia 26 września), śś. Kosmy i Damiana
7,00 Za † Zygmunta Loskę, rodziców i teściów
17,00 Za †† Wandę i Henryka

W tym tygodniu obchodzimy m.in.: w poniedziałek święto Rocznicy poświęcenia katedry bielskiej, w sobotę – św. Archaniołów Michała, Gabriela i
Rafała.

CZWARTEK (dnia 27 września), św. Wincentego a Paulo
7,00 Za † Andrzeja Kowalczyka, od Jadwigi Rusieckiej z rodziną
17,00 1. O pokój na całym świecie, by każdy człowiek miał prawo do bezpiecznego i
godnego życia oraz w intencjach parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
2. Za † Ryszarda Sobeckiego w 30 dzień po śmierci
PIĄTEK (dnia 28 września), św. Wacława
7,00 Za † Kazimierza Staniczka, od szwagra Zbyszka z rodziną
17,00 Za † męża Adama w 1 rocznicę śmierci
SOBOTA (dnia 29 września), święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7,00 Za †† Małgorzatę Ziemińską w 6 rocznicę śmierci
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty i Bogusława z okazji kolejnej r. ślubu
NIEDZIELA (dnia 30 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Tobiasza z okazji urodzin
9,30 Za żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Zbigniewa z okazji 50 urodzin oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji rocznego
dziecka Michała
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Bartosza z okazji 7 urodzin oraz w intencji
Beaty i Leszka z okazji kolejnej rocznicy ślubu

W poniedziałek o g. 18 w Sali Pod Pegazem odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Skoczów organizowane w ramach priorytetowego rządowego programu „Czyste Powietrze”.
W czwartek na skoczowskim rynku od g. 10 do 16 odbędzie się akcja
krwiodawstwa. Serdecznie w imieniu HDK i PCK zapraszamy do pięknego daru
serca.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 15. W tym tygodniu, w sobotę od g. 8,30 prosimy o pomoc w gruntownym
sprzątaniu kościoła nie tylko mieszkańców ul. Morcinka 17, ale też innych chętnych.
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli na poświęcenie kościoła (4844,41 zł)
oraz na radio diecezjalne Anioł Beskidów (490 zł).
Nasza parafia organizuje dziękczynną pielgrzymkę autokarową do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej 20 października w sobotę. Zapisy w zakrystii. Koszt
ok. 25 zł (dzieci gratis – szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I
Komunii św.).

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

REKOLEKCJE PRZED POŚWIĘCENIEM KOŚCIOŁA
Wtorek, 2 października,
g. 19,30 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
Środa, 3 października,
g. 7,00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną, błogosławieństwo
rodzin
g. 15,00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu,
od g. 16 – Spowiedź św. dla dorosłych
g. 17,00 – Różaniec i Msza św. z nauką rekolekcyjną,
błogosławieństwo rodzin
g. 21,00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem
Czwartek, 4 października
g. 7,00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
g. 15,00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, od g. 16 –
Spowiedź św. dla dzieci
g. 17,00 – Różaniec i Msza św. z poświęceniem różańców
i z nauką dla dzieci i rodzin
g. 21,00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem
Piątek, 5 października
g. 7,00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną, po Mszy św.
nabożeństwo dla chorych
od g. 8,00 – całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
i możliwość uczczenia relikwii świętych, które będą umieszczone w ołtarzu naszego kościoła
od g. 8,00 - odwiedziny chorych
od g. 16,00 – Spowiedź św. dla młodzieży i dorosłych
g. 17,00 – Różaniec i Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży i rodzin
g. 21,00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem
Sobota, 6 października, Dzień Poświęcenia kościoła
g. 11 – Msza św. z poświęceniem kościoła
pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza Romana Pindla,
po Mszy wystawa w domu spotkań i piknik przy probostwie
W niedzielę, 7 października, w dzień Odpustu Parafialnego
ku czci Matki Bożej Różańcowej o g. 18 koncert dziękczynny
w wykonaniu chóru Gospel Sound z Katowic

Rekolekcje będzie prowadził oraz kazanie odpustowe
wygłosi o. Ireneusz Toczydłowski OFM dyrektor wspólnoty
i SNE Zacheusz w Cieszynie.

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 38(189)/2018, dnia 23 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 Mądrości
Bezbożni mówili: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom,
zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych
obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu.
Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za
nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą
i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo — jak mówił
— będzie ocalony”.
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i
wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede
wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów
ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju
ci, którzy zaprowadzają pokój...
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On
jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem
swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się
Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu,
zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko; postawił je przed
nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje
jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Zgromadzeni na Eucharystii celebrujemy
misterium paschalne
Syna Bożego. Swoim
uniżeniem Pan otworzył ludzkości drogę do
Boga. To jest dla nas –
tak jak dla uczniów
z dzisiejszej Ewangelii
- trudne do zrozumienia. Jezus stał się sługą
każdego człowieka,
dając nam też przykład
do naśladowania.
Gotowość do służby
bliźnim jest naszym
chrześcijańskim
powołaniem.

