PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
27 Tydzień okresu zwykłego, 7 X – 14 X 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 7 października), Odpust parafialny ku czci MB Różańcowej
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy i Marka z okazji 60 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Rafała w r. ślubu,
11,30 Suma odpustowa 1. Za parafian; 2. W intencji Natalii i Tomasza w 1 r. ślubu
16,00 Nabożeństwo różańcowe; 16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Kamila z
okazji 10 oraz w intencji Zosi z okazji 5 urodzin
18,00 Koncert dziękczynny w wykonaniu chóru Gospel Sound
PONIEDZIAŁEK (dnia 8 października)
7,00 Za †† Annę i Gustawa Podsiadło
17,00 Różaniec; Msza św. Za †† brata Antoniego Więzika i rodziców z obu stron
WTOREK (dnia 9 października), bł. Wincentego Kadłubka
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji siostry Jadwigi z okazji urodzin
17,00 Różaniec; Msza św. Za † Irenę Klima w 7 rocznicę śmierci, od męża i córki
ŚRODA (dnia 10 października)
7,00 Za †† tatę Władysława Starowicza w 7 r. śmierci, mamę Matyldę, siostrę Agatę
Kubiasiak
17,00 Różaniec; Msza św. Za †† Danusię i Marię
CZWARTEK (dnia 11 października), św. Jana XXIII
7,00 Za † Jadwigę Staś w 5 rocznicę śmierci
17,00 Różaniec; Msza św. Za † Adama Szotko, od siostrzenicy Agnieszki z rodziną
PIĄTEK (dnia 12 października)
7,00 Za † męża Jana i †† z rodziny Orszulik i Gumola
17,00 Różaniec; Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Mamy Jadwigi z okazji
urodzin i imienin
SOBOTA (dnia 13 października), Czuwanie fatimskie
7,00 Za †† Andrzeja Kowalczyka, od Anny i Stanisława Zarzycznych z Niskowej
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Heleny i Andrzeja Targoszów z okazji kolejnej rocznicy ślubu
18,00 Czuwanie fatimskie: Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia; 19 - Różaniec,
cz. bolesna, 19,45 – Różaniec, cz. chwalebna
20,30 Msza św. wynagradzająca za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP;
procesja, zawierzenie parafii Matce Bożej Fatimskiej, Apel Jasnogórski
NIEDZIELA (dnia 14 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Stanisława z okazji rocznicy ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Zbigniewa w rocznicę ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi z okazji urodzin
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Szczepana z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość odpustowa ku czci MB Różańcowej, dnia 7 X 2018 r.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, a także do nabycia książka o historii naszej parafii.
Dziś w uroczystość odpustową Słowo Boże głosi o. Ireneusz, któremu dziękujemy za posługę Słowa także podczas rekolekcji przed poświęceniem kościoła.
Podczas sumy odpustowej śpiewać będzie chór z parafii śś. Piotra i Pawła Laudate
Dominum. Zapraszamy całe rodziny do udziału w nabożeństwie różańcowym o g.
16. Podczas Mszy popołudniowej o g. 16,30 oprawę muzyczną zapewni chór z
Katowic Gospel Sound, który także zaprasza całą naszą wspólnotę i gości na koncert dziękczynny o g. 18.
Codziennie zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych
o g. 17, szczególnie dzieci i rodziców.
Spotkania formacyjne w tym tygodniu: we wtorek o g. 19 na spotkanie modlitewne zaprasza św. Bogurodzicy, w piątek po wieczornej Mszy św. – spotkanie
młodzieżowej wspólnoty Effatha, w sobotę zapraszamy dzieci – o g. 9,30 do włączenia się w służbę liturgiczną ołtarza, na g. 10,30 – na spotkanie oratorium i
scholi.
W sobotę 13 października zapraszamy na ostatnie w tym roku czuwanie
fatimskie, kończące cykl rozważań „Siedem słów Jezusa i Maryi”. Początek czuwania po Mszy popołudniowej o g. 17: g. 18 - Godzina Miłosierdzia, g. 19 – Różaniec cz. bolesna (prowadzą róże różańcowe), g. 19,45 – Różaniec cz. chwalebna
(prowadzi młodzież), g. 20,30 – Msza św., procesja z figurą MB Fatimskiej wokół
kościoła, zawierzenie parafii Matce Bożej, Apel Jasnogórski. Zapraszamy do licznego udziału.
Bóg zapłać za sprzątanie, przyozdabianie kościoła na uroczystość poświęcenia kościoła i odpustu naszej parafii, za każde zaangażowanie w przygotowanie
liturgii, wystawy, publikacji, zorganizowanie pikniku, za dary stołu.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 18.
Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę autokarową do Piekar Śl. w sobotę 20 X.
Koszt ok. 25 zł (dzieci gratis – szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się
do I Komunii św.). Zapisy w zakrystii.
_______________________________
Na czas umacniania naszej miłości i wdzięczności dla naszej Matki, na drogę naśladowania Jej posłuszeństwu woli Bożej niech Bóg nam teraz błogosławi.

Biuletyn Niedzielny

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.

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
Nr 40(191)/2018, dnia 7 października 2018 r.

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

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ
RÓŻAŃCOWĄ W PAŹDZIERNIKU
O PROWADZENIE NABOŻEŃSTW PROSIMY:
Poniedziałek, g. ,17,00: Służbę Liturgiczną Ołtarza
Wtorek,17, 00:Wspólnoty: św. Bogurodzicy i ADŚ
Środa, g. 17,00: Dzieci
Czwartek, g. 17,00: Dzieci przed I Komunią w.
Piątek g. 17,00:
Młodzież
Sobota, g. 17,00: Róże różańcowe, Apostolat Maryjny
Niedziela, godz. 16,00: Kręgi małżeńskie, Całe rodziny

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

ODPUST PARAFIALNY, MB RÓŻAŃCOWEJ; CZYTANIA MSZALNE:
DZ 1,12-14 ; GA 4, 4-7; ŁK 1,46-55
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i
przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz,
Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i
Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie
razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane
synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do
serc naszych ducha Syna swego, który woła: «Abba, ojcze!» A
zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to
i dziedzicem z woli Bożej.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej
i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i
rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł
rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na
to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro męża nie
znam?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja,
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej
anioł.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Zaproszenia
Różaniec

2
3
4
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Dzień po narodzinach
naszego kościoła – jego
uroczystym poświęceniu
- obchodzimy dziś imieniny naszej świątyni i
parafii. Dziękujemy za
dary, które w całej historii tej wspólnoty, a szczególnie w tym ostatnim
roku i ostatnich dniach
wyprosiła nam nasza
patronka, Matka Jezusa i
nasza Matka, Królowa
Różańca. Wspólnie Ją
dziś z miłością pozdrawiamy, dziękując za Jej
opiekę i wstawiennictwo;
i kolejny raz przedstawiamy Jej Matczynemu
Sercu nasze potrzeby…

