PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
1V Tydzień Adwentu i Oktawa Bożego Narodzenia, 23 XII – 30 XII 2018 r.
IV NIEDZIELA ADWENTU (dnia 23 grudnia)
7,30 Za †† Antoniego, Irenę i Ewę Roziewicz
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty w dniu urodzin;
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za † Urszulę Cieślar, od siostry Wandy
PONIEDZIAŁEK (dnia 24/25 grudnia), Wigilia i Noc Bożego Narodzenia
7,00 1. Za † Adama Szotko, od siostrzenicy Gabrysi z mężem;
2. Za †† rodziców Agnieszkę i Edwarda, braci, siostrę i szwagrów
23,30 Jutrznia Bożego Narodzenia
24,00 Pasterka: 1. Za parafian; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji całej rodziny
WTOREK (dnia 25 grudnia), Uroczystość Narodzenia Pańskiego
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny o zdrowie i dary Ducha Św.
9,30 Z podziękowaniem za 50 lat małżeństwa Marii i Zbigniewa z prośbą o Boże łaski
11,30 Dziękczynno-błagalna intencji mieszkańców ul. Morcinka 22
16,00 Nieszpory świąteczne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 19
ŚRODA (dnia 26 grudnia), św. Szczepana, II dzień oktawy
7,30 Za †† Józefa Szostoka i Rudolfa Brachacza
9,30 W intencji dzieci nienarodzonych
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 24
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Za † Urszulę Cieślar, od rodziny Pomykacz i Maciak
CZWARTEK (dnia 27 grudnia), św. Jana, III dzień oktawy
7,00 1. Za † Zuzannę i Mariana Szafrańców; 2. Za † Włodzimierza Paleja w r. urodzin
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 W intencji rodzin oraz za parafialną wspólnotę Apostolstwa Dobrej Śmierci
PIĄTEK (dnia 28 grudnia), śś. Młodzianków, IV dzień oktawy
8,00 1. W intencji ks. proboszcza z okazji urodzin; 2. W intencji dzieci;
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji całej rodziny, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
w Nowym Roku
SOBOTA (dnia 29 grudnia), św. Tomasza Becketta, V dzień oktawy

7,00 Za † Urszulę Cieślar, od siostry Wandy
17,00 Za †† Władysława, Jana i Zofię Gilewskich
NIEDZIELA (dnia 30 grudnia), święto św. Rodziny
7,30 Za † syna Adama Knapika
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji kręgów małżeńskich naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Eugenii z okazji 80 urodzin; Liturgia chrzcielna
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Czwarta Niedziela Adwentu, dnia 23 XII 2018 r.
Przy wyjściu z kościoła – świąteczna prasa katolicka, świece i opłatki wigilijne.
Dziś o g. 16 zapraszamy do udziału w adwentowych nieszporach niedzielnych.
Od g. 16 do 18 będzie okazja do Spowiedzi św. W Wigilię Spowiedź św. od g. 8 do 12.
W poniedziałek – Wigilia Bożego Narodzenia, czuwanie poprzedzające noc Narodzenia
Syna Bożego. Zasiądźmy do wieczerzy wigilijnej w naszych rodzinach pojednani z Bogiem i drugim człowiekiem, nie podawajmy do stołu alkoholu, niech będzie to okazja do
wspólnej modlitwy, zaśpiewania kolęd i następnie wspólnie przyjdźmy na jedną z najbardziej uroczystych liturgii w roku – Jutrznię zaśpiewamy o g. 23,30, a o północy rozpocznie
się Pasterka – Msza św. rozpoczynająca świętowanie Narodzenia Pańskiego. Dzieci –
uczestnicy rorat przyniosą do ołtarza podczas tej Mszy św. swe prace, a my z nimi zanieśmy swe duchowe dary Nowo Narodzonemu. Kolekta z tej Mszy św. będzie przeznaczona
na Fundusz Obrony Życia. We wtorek w uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. w
porządku niedzielnym, a na g. 16 zapraszamy do udziału w świątecznych nieszporach kolędowych.
W środę II dzień oktawy Bożego Narodzenia - święto św. Szczepana – także Msze św. w
porządku niedzielnym, kolekta przeznaczona jest na uczelnie katolickie. W tym dniu błogosławimy wodę i kredę przed rozpoczęciem odwiedzin kolędowych. Podczas Mszy św. o
g. 9,30 będzie obrzęd rozesłania kolędników misyjnych – dzieci, które będą kolędować w
sobotę prosząc o wsparcie dla dzieci w krajach, gdzie Kościół jest prześladowany. W zakrystii można zapisać chęć przyjęcia w tym dniu kolędników misyjnych. W tym dniu także
MCK zaprasza mieszkańców Skoczowa o g. 19 na rynku do udziału w „Skoczowskim Kolędowaniu”.
W czwartek, III dzień oktawy – święto św. Jana. Podczas Mszy św. – obrzęd błogosławienia wina św. Jana, na wieczorne nabożeństwo o g. 16,20 i na Mszę o g. 17 zapraszamy
wspólnotę Apostolstwa Dobrej Śmierci. W tym dniu rozpoczynamy kolędowe odwiedziny
duszpasterskie rodzin. Już teraz dziękujemy za każde otwarte drzwi na zyskanie szczególnego błogosławieństwa dla swojego domu i rodziny, na wspólną z duszpasterzem modlitwę i rozmowę. Zachęcamy, jeśli to tylko możliwe, by w dniu „kolędy” uczestniczyć we
Mszy św. i przyjąć Komunię św. w intencji swojej rodziny. Termin kolędy dodatkowej -23
I - jest wyznaczony dla tych, którzy z różnych względów nie będą mogli być obecni w
wyznaczonych dniach na kolędzie. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tych rodzin na probostwie lub w zakrystii.
W piątek IV dzień oktawy – święto śś. Młodzianków zapraszamy na Msze św. o g. 8 dzieci oraz rodziców z małymi dziećmi, które w tym dniu otrzymują specjalne błogosławieństwo.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto św. Rodziny. Podczas każdej Mszy św.
będzie obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty i dekoracje świąteczną mieszkańcom ul. Morcinka 34. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 36. Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli na potrzeby inwestycyjne parafii. Bóg zapłać za ofiarowaną choinkę, za pomoc w dekorowaniu, strojeniu kościoła, za dary stołu.

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

Refleksje i życzenia
w przededniu Świąt Bożego Narodzenia

Biuletyn Niedzielny

Święta Bożego Narodzenia mówią o uświęceniu
pierwszych etapów drogi ludzkiego życia. W chrześcijaństwie spojrzenie na Boże Narodzenie to przede
wszystkim ewangeliczne spojrzenie na dziecko. Bóg
bowiem uświęcił łono kobiety. Ono jest miejscem
świętym, potraktowanym już w ten sposób przez samą naturę.

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

Przygotowując się do Bożego Narodzenia, podziękujmy Bogu za swoją matkę, za jej łono, za to pierwsze nasze mieszkanie na ziemi, za to wszystko, co się
tam dokonało. Podziękujmy za te tysiące godzin jej
troski o nas. Niech Bóg je wynagrodzi wszystko, co
dla nas uczyniła, a uczyniła najwięcej ze wszystkich
ludzi istniejących na ziemi.
Równocześnie podziękujmy Chrystusowi za to, że
uświęcił całą drogę naszego życia, od poczęcia aż
do śmierci. Jedni z nas mają już 90 procent tej drogi
za sobą, inni dopiero zaczynają, ale pamiętajmy, że
jeżeli pójdziemy tą
drogą uświęconą
przez Niego, to dojdziemy z Nim do
chwalebnego zmartwychwstania. Niech
święta Bożego Narodzenia pomogą nam
radośnie i z wdzięcznością spojrzeć na
wielki dar życia.
I jeszcze raz z mocą
zaprośmy do swojego
życia Zbawiciela.

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

Nr 51(202)/2018, dnia 23 grudnia 2018 r.
IV NIEDZIELA ADWENTU; CZYTANIA MSZALNE:
MI 5, 1-4A; PS 80; HBR 10, 5-10; ŁK 1, 38; ŁK 1, 39-45;
Czytanie z Księgi proroka Micheasza
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion
judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w
Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.
Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca
porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie
imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A Ten będzie pokojem.
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Chrystus przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani
daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto
idę - w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę
Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i
ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć
składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto
idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby
ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez
ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona
okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi
to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro
głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci
od Pana.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Maryja w dzisiejszej Ewangelii zostanie ukazana jako
Matka oczekiwanego Mesjasza, w której Bóg objawił
swoją obecność wobec
wszystkich ludzi, a nie tylko
wobec ludu izraelskiego.
To szczególne wyróżnienie
Maryi, budzi ogromną radość w sercu Elżbiety,
bo oznacza, że Bóg zaczął
realizować obietnicę odkupienia całego stworzenia.
Obyśmy w wirze świątecznej
aktywności, nie zapomnieli
o najważniejszym, o Jezusie,
który ma narodzić się
w każdym ludzkim sercu.
On nie chce przyjść na siłę,
ale czeka na zaproszenie
i na naszą zgodę. Powiedzmy Jezusowi już dzisiaj, na
tej Eucharystii: przyjdź
i zamieszkaj
w naszych sercach..

