PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
II Tydzień okresu Bożego Narodzenia, 30 XII 2018 r. – 6 I 2019 r.
NIEDZIELA (dnia 30 grudnia), święto św. Rodziny
7,30 Za † syna Adama Knapika
9,30 1. W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii;
2. 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
PONIEDZIAŁEK (dnia 31 grudnia), 7 dzień oktawy Bożego Narodzenia; Stary Rok
7,00 Za † Leszka Morkisza;
16,00 Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne
17,00 1. Za parafian; 2. Za zmarłych w 2018 r. naszych parafian i bliskich
WTOREK (dnia 1 stycznia), Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi, Nowy Rok
7,30 Za męża Władysława
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Józefa z okazji 70 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna intencji Joanny z okazji 70 urodzin
16,00 Nieszpory kolędowe i nabożeństwo o pokój
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty z okazji urodzin
ŚRODA (dnia 2 stycznia), św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7,00 1. Za † mamę Jadwigę Hałgas w 3 rocznicę śmierci;
2. Za † Zygmunta Suchodolskiego, od córki Aliny z mężem i rodziną
17,00 Za † Włodzimierza Niezgódkę, od sąsiadów
I CZWARTEK (dnia 3 stycznia), Najświętszego Imienia Jezus
7,00 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
zmarłych - ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania
17,00 Za † Halinę Święczyk, od wnuczki Aleksandry
I PIĄTEK (dnia 4 stycznia)
7,00 Za † Bolesława Ochotę w 14 rocznicę śmierci;
Nabożeństwo ku czci Bożego Serca i adoracja Najświętszego Sakramentu
17,00 Za † Zygmunta Suchodolskiego, od żony
I SOBOTA (dnia 5 stycznia)
7,00 Msza św. wynagradzająca za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP;
Różaniec fatimski
17,00 Za † Halinę Święczyk, od chrześnicy Teresy z rodziną
NIEDZIELA (dnia 6 stycznia), Uroczystość Objawienia Pańskiego
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mariana z okazji 70 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 17
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krystyny i jej rodziny
13,45 Orszak Trzech Króli
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Darii Żbik z okazji 40 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, dnia 30 XII 2018 r.
Dziś po każdej Mszy św. błogosławimy całe rodziny, a o g. 16 zapraszamy
do udziału w nieszporach kolędowych.
W poniedziałek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy
na uroczyste nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne o g. 16,30 oraz na Mszę św.
ze sprawozdaniem duszpasterskim o g. 17. Szczególnie gorąco zapraszamy członków rad parafialnych, wspólnot apostolskich i modlitewnych, służbę kościelną i
liturgiczną i wszystkich, którzy troszczą się o budowę w naszej parafii wspólnoty
serc. W tym dniu można zyskać odpust zupełny przez odmówienie publicznie
hymnu Ciebie Boga wysławiamy i spełniając zwykłe warunki odpustu.
We wtorek w pierwszy dzień Nowego Roku obchodzimy uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, jest to także Dzień Modlitw o pokój na świecie. Jest to święte nakazane, Msze św. są w porządku niedzielnym. Na g. 16 zapraszamy na nieszpory kolędowe połączone z modlitwą o pokój.
W tym tygodniu przypadają też: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele Chrystusowym oraz oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W piątek zapraszamy też do
udziału w całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę czcimy
Niepokalane Serce NMP.
Dzieci zapraszamy na Mszę szkolną w czwartek o g. 17, przedtem od g. 16
– Spowiedź św. dla dzieci, a po Mszy spotkanie dla rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
Młodzież zapraszamy w piątek – od g. 16 – okazja do Spowiedzi św., o g.
17 Msza św. i po Mszy św. – spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. W całym
Kościele jest to Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Kolekta w tym dniu na cele
misyjne. Podczas Mszy św. o g. 9,30 – zwieńczenie akcji kolędników misyjnych.
W tym dniu zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli. Wyruszamy o g.
13,45 spod naszego kościoła na Rynek, by wspólnie kolędować i oddać hołd narodzonemu naszemu Panu.
Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin. Plan „kolędy wywieszony jest w
gablotce.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty i dekoracje świąteczną mieszkańcom ul. Morcinka 36. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul.
Górny Bór 3. Dziękuję za przystrojenie kościoła, przygotowanie świątecznej liturgii, za ofiary na Fundusz Obrony Życia, na uczelnie katolickie i na potrzeby parafii.
Niech Boże błogosławieństwo wypełni nasze rodziny świętą obecnością Rodziny z Nazaretu, niech pomaga nam budować wspólnoty miłości i pokoju.

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

NA OKRES BOŻEGO NARODZENIA
I NA NOWY ROK 2019
„Chrystus nam się narodził,
pokłońmy się Jemu…
Nie trzeba szukać
Pana z daleka,
bo jest przed nami
i tu nas czeka,
On na ołtarzu jest utajony, który z Dziewicy
był narodzony…” (z Jutrzni Bożonarodzeniowej)

Wszystkim naszym Parafianom i Gościom
życzymy, by święta Bożego Narodzenia były
czasem zachwytu nad Bogiem tak bliskim, że
chce z naszych serc czynić Betlejem i ponownie
w nas się narodzić.
Niech przyjęcie Zbawiciela do naszych
serc zaowocuje pragnieniem życia na miarę
dziecka Bożego, niech rozpala do głoszenia
Dobrej Nowiny wśród codzienności.
Niech pokój, który przynosi nowonarodzony Jezus przez cały Nowy Rok Pański
2019 rozkwita w naszych rodzinach, niech
umacnia mocnych, podnosi słabych i przygnębionych, niech błądzącym pomaga odnajdywać
drogę do Prawdy, która wyzwala.
Serdeczne życzenia świąteczne z Bożym błogosławieństwem składają duszpasterze
ks. Zbigniew Macura, ks. Przemysław Guzior

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 52(203)/2018, dnia 30 grudnia 2018 r.
NIEDZIELA ŚW. RODZINY; CZYTANIA MSZALNE:
1 SM 1, 20-22. 24-28 PS 84 1 J 3, 1-2. 21-24; ŁK 2, 41-52;
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go
imieniem Samuel, ponieważ mówiła: «Uprosiłam go u Pana».
Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i
wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu
mężowi: «Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę
go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na
zawsze»...
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani,
obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego
podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest...
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i
szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością
Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo,
a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił?
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On
im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A
Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym
sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u
Boga i u ludzi.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Życzenia

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Dziś święto świętej Rodziny. Zdając sobie
sprawę, że współczesna
rodzina musi stawać
czoła potężnym zagrożeniom, spójrzmy na
wspólnotę Jezusa, Maryi
i Józefa, która też przeżywała trudne sytuacje.
Święta Rodzina z Nazaretu niech będzie dla nas
przykładem pokonywania trudności siłą wiary i
zaufaniem Bogu. Ufając,
że Bóg wspiera swoją
miłością i towarzyszy
również naszym rodzinom, uwielbijmy Jezusa
Chrystusa obecnego pośród nas w znakach
świętej liturgii.

