PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
I Tydzień okresu zwykłego, 13 I – 20 I 2019 r.
NIEDZIELA (dnia 13 stycznia), święto Chrztu Pańskiego
7,30 O wiarę, nadzieję i miłość dla dzieci Grażyny, Ewy i Zbyszka, od mamy Jadwigi
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuczki Angeliki z okazji 25 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grzegorza z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Za † Stefanię Zgolak w 1 rocznicę śmierci
PONIEDZIAŁEK (dnia 14 stycznia)
7,00 Za † Zygmunta Suchodolskiego, od sąsiadów, rodzinę Lanc
17,00 Za †† tatę Stanisława w rocznicę śmierci, mamę Czesławę, babcię Joannę
WTOREK (dnia 15 stycznia)
7,00 Za † Halinę Święczyk, od Marzeny, Edyty, Darka z rodzinami
17,00 Za † Jana Sobczyka, od brata Staszka z rodziną
ŚRODA (dnia 16 stycznia)
7,00 1. Za † Ryszarda Sobeckiego, od Jarosława Walasa z rodziną
2. Za † Anielę Grzywa w 6 tygodniu po śmierci
17,00 Za † Włodzimierza Paleja w 3 rocznicę śmierci
CZWARTEK (dnia 17 stycznia), św. Antoniego
7,00 Za † Halinę Święczyk, od rodziny Żur
17,00 Za † Zofię Dziendziel w 31 rocznicę śmierci
PIĄTEK (dnia 18 stycznia), Początek Tygodnia Ekumenicznego
7,00 Za † Józefa Hoka i Bronisławę Hok;
17,00 Za † Zygmunta Suchodolskiego, od rodziny Dzida i Trojak z Bielska
SOBOTA (dnia 19 stycznia), św. Józefa Pelczara
7,00 Za † Halinę Święczyk, od Iwony i Andrzeja Wróblewskich
17,00 Za † Henryka Waszkiewicza, od wnuków
NIEDZIELA (dnia 20 stycznia)
7,30 Za parafian
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Szymanek i Adamczyk z prośbą o Boże błogosławieństwo
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Soni i Krzysztofa z okazji 30 urodzin;
Liturgia chrzcielna
16,00 Nabożeństwo o jedność chrześcijan
16,30 Za † Helenę Folwarczny, od róży różańcowej Marii Glajc
po Mszy- Koncert kolęd w wykonaniu scholi Coram Deo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego, dnia 13 I 2019 r.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka.
Dziś o g. 16 zapraszamy na nieszpory kolędowe.
We wtorek 15 stycznia w sali domu spotkań (dawnej kaplicy) będzie prowadzony przez naszą wspólnotę kurs Alfa – cykl 10 cotygodniowych spotkań nt. sensu życia, Boga, wiary. Każde spotkanie będzie składać się z kolacji, konferencji i
rozmów w małych grupach. Na uroczystą kolację rozpoczynającą kurs zapraszamy
we wtorek 15 stycznia o g. 19.
Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe naszych rodzin. Dziękujemy
przedstawicielom rodzin za udział we Mszy św. w dniu ich kolędy i przyjmowanie
Komunii św. w intencji swoich rodzin. W okresie kolędowym – kancelaria parafialna jest czynna tylko bezpośrednio po Mszy św. Zapisy na kolędę dodatkową 23
stycznia – w zakrystii.
W piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Codziennie o te intencji pamiętać będziemy podczas Mszy św., a na nabożeństwo Słowa w
intencji jedności zapraszamy w przyszłą niedzielę o g. 16. W imieniu ks. Biskupa
ordynariusza zapraszamy też na nabożeństwo ekumeniczne na szczeblu diecezjalnym, które odbędzie się 21 stycznia o g. 17 w kościele św. Marii Magdaleny w
Cieszynie.
W przyszłą niedzielę będziemy gościć scholę Coram Deo et Hominibus pod
kierunkiem Katarzyny Koziny z parafii śś. Piotra i Pawła w Skoczowie, która ubogaci śpiewem liturgię Mszy św. o g. 16,30, a zaraz po Mszy św. zaprasza na koncert kolędowy.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty i dekoracje świąteczną mieszkańcom ul. Górny Bór 4. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul.
Górny Bór 5.
Dziękuję za ofiary zbierane przez kolędników misyjnych (w sumie 3174,70 zł) na
pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundi.
W przyszłą niedzielę kolektę na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i domu
spotkań zbiorą przedstawiciele rad parafialnych.
W sobotę 26 stycznia o g. 8 udajemy się na wycieczkę – kulig z dziećmi,
gorliwymi uczestnikami rorat. Prosimy rodziców, by w zakrystii potwierdzili na
liście udział dziecka i opiekę.
Nakarmieni Słowem i Ciałem Zbawiciela, idźmy w naszą codzienność z radością,
pokorą i łagodnością, jako umiłowane dzieci Boga.

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

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2018, cz. 1
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA w 2018 r.
1.
Dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce
głównymi tematami i wyzwaniami mijającego roku były:
Synod biskupów poświęcony młodzieży, obchody 100.
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
dalszy rozwój duszpasterstwa rodzin.
2.
W naszej diecezji – powstał nowy program przygotowania młodzieży do Bierzmowania, który w naszej
parafii od kilku już lat jest wprowadzany przez ks. wikarego Przemka i zespół animatorów.
3.
Najważniejsze wydarzenia roku w naszej parafii:
- obchody 25-lecia naszej parafii i poświęcenie kościoła
6 października przez ks. bp Romana Pindla poprzedzone
duchowym przygotowaniem od adwentu (roraty, cykl
rozważań) i rekolekcjami prowadzonymi przez o. Ireneusza z Cieszyna; wydarzeniu towarzyszyła wystawa nt.
historii naszej parafii, koncert orkiestry dętej, piknik parafialny; widocznymi pamiątkami jubileuszu są: witraż
Jezusa Zmartwychwstałego, monografia naszej parafii
autorstwa dr Grzegorza Wnętrzaka
- pielgrzymki (dla uczestników rorat, w Wielkim Poście
– Niepokalanów – przyjęcie relikwii św. Maksymiliana,
Jasna Góra, Limanowa -Dębowiec- Stary Sącz-Czerna;
Piekary Śl., Łagiewniki – przyjęcie relikwii św. Faustyny)
- inne wydarzenia – orszak Trzech Króli, koncert ekumeniczny w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan; I
Komunia 20 V, Bierzmowanie 28 V; Tydzień z Panem
Bogiem (ferie i wakacje), wycieczki, obozy dla dzieci i
młodzieży; udział w ogólnopolskim spotkaniu młodzieży
na polach lednickich; niedziela misyjna z kiermaszem na
pomoc misjonarzom w Boliwii, rekolekcje szkolne i dla
młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania; Msza
za Ojczyznę w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.

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 54(205)/2018, dnia 13 stycznia 2019 r.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO; CZYTANIA MSZALNE:
IZ 40, 1-11; PS 104; TT 2, 11-3,7; ŁK 3,15-16.21-22
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg.
«Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że
czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy». ..
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim
ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i
żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli
na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa
Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić
nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie
na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie
spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w
nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem,
on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował
do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przez sakrament chrztu
świętego wszyscy jesteśmy Kościołem, czyli
członkami Mistycznego
Ciała Chrystusa, który
nieustannie gromadzi
nas na świętej liturgii,
abyśmy stawali się coraz
to doskonalszą wspólnotą umiłowanych Jego
dzieci. Podczas tej Mszy
świętej, podziękujmy
Bogu za sakrament
chrześcijańskiej inicjacji. Polecajmy naszych
rodziców, chrzestnych,
szafarza sakramentu –
niech żywym Bóg błogosławi, a zmarłych obdarzy radością nieba.

