PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
24 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 17 IX– 24 IX 2017 r.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 17 września)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Eweliny z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty i Arkadiusza z okazji 10 rocznicy
ślubu, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
11,30 1. Dziękczynna za tegoroczne plony ziemi; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji
Jolanty i Krzysztofa z okazji Srebrnego Jubileuszu Małżeńskiego oraz za syna Karola
z okazji 19 urodzin; Liturgia chrzcielna
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Bartosza z okazji 6 urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji rocznicy ślubu Beaty i Leszka
PONIEDZIAŁEK (dnia 18 września), święto św. Stanisława Kostki
7,00 Za † Józefa Krzyżanka, od sąsiadów
17,00 Za †† rodziców z obu stron i braci
WTOREK (dnia 19 września), św. Januarego
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od bratowej Barbary z mężem i dziećmi
17,00 Za † Rudolfa Brachacza
ŚRODA (dnia 20 września), św. męczenników koreańskich Andrzeja i Pawła
7,00 Za †† rodziców, siostry i braci, dalszych krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące
17,00 Za † Franciszka Joba
CZWARTEK (dnia 21 września), święto św. Mateusza Apostoła
7,00 Za † żonę Danutę Nicieja oraz zmarłych z rodziny z obu stron
17,00 1. Za †† Franciszka Dańczaka, rodziców i teściów
2. Za † Władysława Kubicę, od Tomasza i Katarzyny Świerczek z rodziną
PIĄTEK (dnia 22 września)
7,00 Za † Józefa Krzyżanka, od rodziny Burziwoda z Kobylej Góry
17,00 Za † Józefa Szostoka
SOBOTA (dnia 23 września), św. o. Pio
7,00 Za † Helenę Kuczera, od sąsiadów z klatki
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji całej rodziny z prośba o Boże błogosławieństwo
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 24 września)
7,30 Za † ks. Franciszka Jaworskiego oraz w intencji żywych i zmarłych ofiaro dawców naszej parafii
9,30 O Boże błogosławieństwo dla członków róż różańcowych oraz o życie wieczne
dla zmarłych członków Żywego Różańca
11,30 W intencji mieszkańców ul. Morcinka 24
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Martyny i Aleksandry z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV Niedziela zwykła
dnia 17 września 2017 r.

1.
Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach niedzielnych.
2. W godzinach kancelaryjnych można rezerwować intencje mszalne na przyszły rok (jest
też kilka wolnych intencji na niedziele w tym roku).
3.

Spotkania formacyjne: w poniedziałek o g. 19 – wspólnota Zacheusz, we wtorek o g.
19 wspólnota św. Bogurodzicy, w środę po Mszy św. wieczornej – parafialny zespół
Caritas, w czwartek po wieczornej Mszy św. – Klub Seniora,

4.

w piątek po wieczornej Mszy św. – zaprasza młodzieżowa wspólnota „Effatha”, w
sobotę o g. 9,30 - liturgiczna służba ołtarza, o g. 10,30 – schola dziecięca i dzieci z
oratorium.

5. W tym tygodniu obchodzimy m.in.: - w poniedziałek – święto św. Stanisława Kostki,
patrona polskiej młodzieży, w czwartek – święto św. Mateusza Apostoła, w sobotę
wspomnienie św. o. Pio.
6. „Wierzę, w Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca
wszechmogącego” - to temat katechezy, którą wygłosi ks. Krzysztof Sordyl – patrolog i
katecheta we wtorek 19 września w Hałcnowskiej Bazylice. Katecheza rozpocznie się o
godz. 19.00.
7. W sobotę po odpuście parafialnym 14 października udamy się w jednodniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów maryjnych naszej diecezji (m.in. Rajcza i Przyłęków). Zapraszamy. Zapisy w zakrystii.
8. Dziękujemy za oprawę dzisiejszej uroczystości dożynkowej, za ofiarowane płody ziemi
i godne przystrojenie kościoła i ołtarza. Przed kościołem dziś przeprowadzany jest kiermasz ciast, z którego dochód będzie przeznaczony na dalsze wyposażenie kościoła (na
stacje Drogi Krzyżowej). Dziękujemy za każdą ofiarę, składam serdeczne Bóg zapłać za
przygotowanie, kiermaszu, ofiarowanie wypieków.
9. Dziś z racji Światowego Dnia Środków Przekazu ofiarą do puszek wspieramy Radio
diecezjalne „Anioł Beskidów”.
10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka
32. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 34. Bóg zapłać za
ofiary na potrzeby inwestycyjne parafii (kontynuację przebudowy kaplicy na dom spotkań).
Panie Jezu, który dałeś trudne przykazanie wybaczania uraz, daj mi siłę do jego wypełnienia, abym i ja otrzymał wybaczenie wszelkich moich grzechów, abyś mógł kiedyś na sądzie powiedzieć mi: „Wybaczyłeś wszystko swoim bliźnim, i ja ci również wybaczę”.

Kancelaria
parafialna czynna

pon., pt.. - g. 8-9
środa - 18-19
wt., czw. - 15,30-16,30
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00, 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, 18,30
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, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej

Pielgrzymka do sanktuariów wschodniej Polski
43 osoby z naszej i nie tylko z naszej parafii wzięły w
autokarowej w dniach 7-9 września. Pierwszym etapem naszej drogi był Leżajsk z klasztorem franciszkańskim i sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, przed której
cudownym Obrazem uczestniczyliśmy we Mszy św. Jeden z braci opowiedział nam historię tego miejsca sięgającą XVI w., a także wysłuchaliśmy krótkiego koncertu
na jednych z najsłynniejszych w Polsce i najcenniejszych
organach. Spotkaliśmy też tam o. Stanisława związanego
z naszą parafią.
Po południu dotarliśmy do Kodnia, niewielkiej miejscowości położonej nad
Bugiem na granicy z
Białorusią, w której
mieści się kościół z
Obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej,
obrazem, który właściciel Kodnia „zabrał sposobem” z
papieskiej kaplicy pop swym cudownym uzdrowieniu i
przywiózł do swego rodzinnego miasta. Tę niezwykłą
historię opisała Zofia Kossak w swym dziele
„Błogosławiona wina”. W Kodniu po zakwaterowaniu
w Domu Pielgrzyma odprawialiśmy Drogę Krzyżową na
dróżkach wokół klasztoru, odbyliśmy spacer nad brzegiem Buga, a wieczorem poznawaliśmy historię kościoła
i wysłuchaliśmy pieśni śpiewanych z wielką czcią przez
jednego z najstarszych kodeńskich wiernych. Rano następnego dnia wzięliśmy udział w odpustowej Mszy św.
w święto Narodzenia Matki Bożej, podczas której poruszające kazanie głosił biskup z Ukrainy, i tak jak w całej
Polsce w tym dniu i my zawierzaliśmy Ojczyznę Matce
Bożej.
W drugim dniu pielgrzymki przez Kostomłoty i Supraśl
wyruszyliśmy do Sokółki, o czym więcej za tydzień. cdn.

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.pl
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 36(136)/2017, dnia 17 września 2017 r.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
SYR 27, 30-28, 7; PS 103, RZ 14, 7-9; MT 18, 21-35;
Czytanie z Księgi Syracydesa.
Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest
grzesznik. Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana: On
grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść winę
bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie
umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w
śmierci należymy do Pana.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego
mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed
nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i
dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił
go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade
mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i
wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo
niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad
swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Pielgrzymka

4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Chrystus przyszedł na
świat, aby nas pojednać z Ojcem. To pojednanie dokonuje się
przez przebaczenie,
które Pan Bóg nam
udziela, gdy wyrażamy
skruchę. Droga pojednania z Bogiem prowadzi przez pojednanie z
bliźnimi, czego uczy
nas dzisiejsza Ewangelia. Niech udział w Eucharystii będzie dla nas
szkołą nawrócenia,
pokuty i pojednania. .

