PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
III Tydzień okresu zwykłego, 27 I – 3 II 2019 r.
NIEDZIELA (dnia 27 stycznia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Czesławy z okazji urodzin
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Za parafian
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba z okazji 5 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 28 stycznia), św. Tomasza z Akwinu
7,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od rodzin: Wiszczor, Jędrzejko, Pietrzyk, Pudełko, Odrowąż
17,00 Za †† Jadwigę Hałgas w 3 rocznicę śmierci i jej męża Karola w 62 r. śmierci
WTOREK (dnia 29 stycznia)
7,00 Za †† Marię Błahut w 33 r. śmierci, męża Antoniego, rodziców, rodzeństwo i
szwagra Leopolda
17,00 1.Za † Halinę Święczyk, od Agnieszki Janica z rodziną; 2. Za † Anielę Grzywa
ŚRODA (dnia 30 stycznia)
7,00 Za †† Leokadię i Jana oraz zmarłych z rodziny Gawron
17,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od żony Stanisławy
CZWARTEK (dnia 31 stycznia), św. Jana Bosko
7,00 Za † Halinę Święczyk, od rodziny Talik z Wieszcząt
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 1. O jedność chrześcijan oraz w intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ;
2. Za † Halinę Święczyk, od Sylwii i Tomasza (z 23 I)
I PIĄTEK (dnia 1 lutego)
7,00 1. Za † Teodowa Pustelnika, od sąsiadów z klatki;
2. Za † Henryka Górnioka, od sąsiadów z klatki z ul. Morcinka 19;
17,00 Za †† Zofię i Stanisława Bulcewiczów
I SOBOTA (dnia 2 lutego), święto Ofiarowania Pańskiego
7,00 Przez Serce Maryi w intencjach wynagradzających; Różaniec fatimski
9,00 Za † Halinę Święczyk, od sąsiadów z klatki
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji urodzin i imienin o zdrowie i
dary Ducha Św. i Boże błogosławieństwo
NIEDZIELA (dnia 3 lutego)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jędrzeja z okazji 15 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jana z okazji 70 urodzin oraz z w intencji Mateusza, Julii i Jakuba z okazji urodzin
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny i Pawła z okazji urodzin;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Moniki z okazji urodzin
16,00 Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Iwony z okazji 40 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela zwykła, dnia 27 I 2019 r.
Przy wyjściu z kościoła prasa katolicka (Gość Niedzielny, MGN, Niedziela).
Dziś na g. 16 zapraszamy do licznego udziału w ostatnich nieszporach kolędowych.
We wtorek w sali domu spotkań (dawnej kaplicy) kolejne spotkanie kursu Alfa.
Można się jeszcze dołączyć. Zapraszamy wszystkich chętnych na g. 19.
Zakończyły się duszpasterskie odwiedziny kolędowe naszych rodzin. Dziękujemy za świadectwo wiary przyjmujących „kolędę”, za wspólną z duszpasterzem
modlitwę, rozmowy i przyjęcie błogosławieństwa dla swego domu, za uwagi dotyczące nasze życia parafialnego, za gościnność, za ofiary na Kościół składane przy
tej okazji, szczególnie na wyposażenie naszego kościoła w nowe stacje drogi krzyżowej.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do
odnowienia życia sakramentalnego. Spowiedź św. dla dzieci będzie w czwartek
od g. 16, w piątek od g. 16 zapraszamy młodzież oraz dzieci praktykujące pierwsze piątki miesiąca. O g. 17 zapraszamy młodzież na Mszę św. i po Mszy św. kandydatów do Bierzmowania na spotkanie formacyjne. W tym dniu także zapraszamy na adorację całodzienną Najświętszego Sakramentu oraz do udziału w nabożeństwie ku czci Bożego Serca.
W sobotę przypada święto Ofiarowania Pańskiego (dawniej - Matki Bożej
Gromnicznej). W naszym kościele Msze św. o g. 7, 9 i 17. Podczas każdej Mszy
św. będziemy błogosławić gromnice (proszę przynieść świece wraz z okapnikiem), po Mszy św. o g. 7 – zapraszamy na Różaniec fatimski. Na g. 17 zapraszamy rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Kolekta w tym
dniu na pomoc zakonom kontemplacyjnym.
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą – w tym miesiącu wyjątkowo z uwagi na święto Ofiarowania Pańskiego – nie w sobotę, lecz w pierwszy piątek od g. 8. Prosimy zgłosić chorych w zakrystii.
Dziękuję za ofiary ub. niedzieli (5127,50 zł) na pokrycie kosztów ogrzewania
kościoła i domu spotkań oraz za dziś składane ofiary na bieżące potrzeby parafii.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji. Po Mszach św. do puszek zbierane będą ofiary na organizację kolejnego Tygodnia z Bogiem podczas ferii –
zgłoszenia dzieci można będzie od poniedziałku odbierać w sekretariacie szkoły.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór 6. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 7.
Każdy z nas jest cząstką Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Każdy ma w nim swoje zadanie do wypełnienia. Przyjmijmy z wiarą błogosławieństwo Boże, niech ono nas umacnia,
abyśmy odnaleźli swoje miejsce w Kościele i prawidłowo realizowali Boże powołanie.

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 ks. proboszcza rok 2018,
cz. 3
PODZIĘKOWANIA
Wspólnotom modlitewnym i formacyjnym:
- wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej św. Bogurodzicy za prowadzenie dzieł ewangelizacyjnych – cotygodniowa ewangelizacja w ośrodku dla uzależnionych i
comiesięczne Msze św. z modlitwą o uzdrowienie,
- Parafialnemu Zespołowi Caritas (kierującej nim Ewie
Dobrzyńskiej)
- 6 różom różańcowym (zelatorom: Marii Kisiała, Marii
Glajc, Justynie Pileckiej, Marii Bogusz, Mieczysławowi
Bulowi), za ich wierną modlitwę za parafię, za ofiary na
sprowadzenie relikwii św. Maksymiliana i św. Faustyny
- małżeństwom formującym się w kręgach małżeńskich
wspólnoty Zacheusz
- osobom czuwającym na adoracji Najświętszego Sakramentu i prowadzącym codzienną Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
- członkom Apostolstwa Dobrej Śmierci,
- młodzieży ze wspólnoty Effatha i dzieciom przychodzącym na sobotnie spotkania scholi i angażują się wraz z p.
Dorotą w przygotowanie m.in. przedstawień teatralnych,
w akcji „kolędnicy misyjni”
- członkom Klubu Seniora
Parafianom podejmujących się trudu sprzątania kościoła w ramach dyżurów z poszczególnych ulic i bloków
(za ofiary na kwiaty, z których udało się sfinansować
dekoracje i obrusy); dziękuję odpowiadającym na prośby
o pomoc w pracach w kościele – szczególnie naszemu
kościelnemu p. Ryśkowi, a także p. Tomkowi i Staszkowi) ofiarodawcom darów stołu składanych z różnych
okazji, za każdą pomoc dla parafii, zaangażowanie, zrozumienie, inicjatywy, które ubogacają nasze życie duchowe i religijne, tym, którzy chcą zostać anonimowi…
Dziękuję Wam, Parafianie za modlitwy, każde świadectwo wiary i za Waszą ofiarność, czas, pracę i pieniądze ofiarowane jako dziesięcina Bogu i Kościołowi –
Bóg zapłać!
cdn.

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 4(207)/2018, dnia 27 stycznia 2019 r.
III NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
NE 8, 1--10; PS 19; 1 KOR 12, 12-30; ŁK 1, 1-4; 4, 14-21;
Czytanie z Księgi Nehemiasza
Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną.
I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa
Mojżeszowego,
które
Pan
nadał
Izraelowi….
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią
jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w
jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które
się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i
opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o
całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich
synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również
do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski
od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy
wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc
mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Jako członkowie ludu
Bożego gromadzimy
się razem, aby słuchać
słowa Bożego i posilać
się Chlebem życia.
Fundamentem naszej
wiary jest spotkanie z
Jezusem naszym Zbawicielem, który jest
źródłem naszej jedności i dawcą darów potrzebnych do kontynuowania Jego misji zbawiania świata. Na Jego
Słowo skierujmy nasze
uszy, zwróćmy się ciałem i duszą, całym naszym życiem na Chrystusa.

