OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela zwykła, dnia 29 października 2017 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
30 TYDZIEŃ okresu zwykłego, 29 X– 5 XI 2017 r.

Dziś na zakończenie Tygodnia Misyjnego swym świadectwem dzielą się z nami świeckie
misjonarki wyjeżdżające na misje do Boliwii. Wspieramy je modlitwą i ofiarą...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 29 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Józefa z okazji urodzin
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli i Tomasza z okazji 15 rocznicy ślubu
15,45 Różaniec i inscenizacja dzieci „Fatima”
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 28/41-80
PONIEDZIAŁEK (dnia 30 października)
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od rodziny Kowalik
17,00 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. Za †† Witalię i Franciszka Chylów
WTOREK (dnia 31 października)
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Mariusza z okazji 40 urodzin
17,00 Nabożeństwo różańcowe, Msza św. Za † ojca Franciszka w 12 rocznicę śmierci
ŚRODA (dnia 1 listopada), uroczystość Wszystkich Świętych
7,30 Za †† Wiesława Barańskiego, od żony
9,30 Za †† z rodziny Mencnarowski, Strambach, Szajter, Karosek, Stawowiak i za
dusze czyśćcowe
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Haliny i jej rodziny
15,00 Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz
16,30 Za † Władysława Predko, od żony
I CZWARTEK (dnia 2 listopada), Wszystkich Wiernych Zmarłych
7,00 Za powołanych do służby Bożej, za zmarłych kapłanów ks. Piotra Kocura, ks.
Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania z naszej wspólnoty parafialnej
9,00 Za †† rodziców Herminę i Karola oraz teściów Helenę i Wacława
17,00 Różaniec za zmarłych; Msza św. Za †† w ostatnim roku parafian;
I PIĄTEK (dnia 3 listopada)
7,00 Za †† Stefana, Jana i zmarłych z rodziny Gawronów; nabożeństwo do NSPJ
17,00 Różaniec za zmarłych; Msza św. Za † rodziców z obu stron
18,30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
I SOBOTA (dnia 4 listopada), św. Karola Boromeusza
7,00 1. Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP jako wynagrodzenie za
grzechy; 2. Za † Anielę Mentel, od róż różańcowych w 30 dzień po śmierci; Różaniec
17,00 Różaniec za zmarłych i Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji 75 urodzin
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (dnia 5 listopada)
7,30 1. W intencji Jakuba, Antosi i Leny z okazji urodzin;2.O szczęśliwe rozwiązanie
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Andrzeja z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 30/1-35
16,00 Różaniec za zmarłych;
16,30 Za † Wiesława Barańskiego, od syna Grzegorza i Magdaleny

.1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej ( przy wyjściu GN, MGN, Niedziela z relacją z
procesji różańcowej w naszej parafii, na stoliku biuletyn, kartki na wypominki, które można
składać do środy w zakrystii).
2. Dziś na g. 15,45 zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym. połączonym z inscenizacją dzieci o objawieniach fatimskich. Zapraszam do licznego udziału w ostatnich nabożeństwach różańcowych w poniedziałek i wtorek, a od czwartku przed wieczorną
Mszą św. będziemy odmawiać różaniec za zmarłych zalecanych.
3.

Spotkania formacyjne: w piątek Mszy św. młodzieżowej spotkanie formacyjne kandydatów do Bierzmowania z III kl. gimnazjum, w sobotę o g. 10,30 – dzieci ze scholi i oratorium. W przyszłą niedzielę o g. 18 – spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

4. W tym tygodniu obchodzimy - w środę – uroczystość Wszystkich Świętych, jedno z największych świąt (jest to tzw. święto nakazane) w roku kościelnym, w którym wspominamy,
czcimy i prosimy o wstawiennictwo na-szych świętych patronów oraz wzbudzamy pragnienie
ich naśladowania w drodze do zjednoczenia z Bogiem w wiecznej szczęśliwości. Msze św., w
tym dniu w porządku niedzielnym, a po południu o g. 15 zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych i procesję na cmentarz (można zabrać do pobłogosławienia znicze, które zaniesiemy na
groby naszych bliskich);
- w czwartek – Dzień Zaduszny, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zapraszamy w
tym do udziału we Mszy św. o g. 7, 9 i 17 (na Mszę wieczorną szczególnie zapraszamy krewnych osób zmarłych w ostatnim roku); zachęcamy do codziennej w dniach do 8 listopada modlitwy za zmarłych, ofiarowania w ich intencji Różańca, Komunii św., odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami i nawiedzenia cmentarza;
- w tym tygodniu przypadają też I czwartek, piątek i sobota miesiąca; zapraszamy do skorzystania z sakramentów świętych; już przed uroczystością Wszystkich Świętych w poniedziałek i
wtorek będzie Spowiedź św. od g. 16, dzieci zapraszamy w czwartek o g. 16, młodzież w piątek od g. 16,30; Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o g. 18,30, natomiast dzieci na
Mszę szkolną zapraszamy w następny czwartek 9 XI, i po tej Mszy św. będzie też spotkanie na
rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w sobotę od g. 8 – proszę zgłosić chorych w zakrystii.
5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 4/38-75, w
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 5/1-37. Bóg zapłać za ofiary (1618
zł) ub. niedzieli zebrane podczas kiermaszu misyjnego jako pomoc dla s. Kasi w Boliwii.
6. Zaproszenia – w sobotę „męskie oblężenie Jasnej Góry”, spotkanie mężczyzn u stóp NMP
Królowej Polski (szczegóły na plakacie); w przyszłą niedzielę w Oświęcimiu Brzezince Droga
Krzyżowa w intencji ofiar obozów i gułagów, początek o g. 14 przy Bramie Śmierci.
Niech błogosławieństwo, którym kończymy tę Ofiarę, pomoże nam wypełnić największe przykazanie miłości, aby nasze chrześcijaństwo zostało potwierdzone przez całe nasze życie.

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

Miłosiernemu Bogu polecamy w modlitwach naszych
zmarłych, których w ostatnim roku z naszej wspólnoty
Bóg powołał do siebie...
Antoni

Roziewicz
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Władysław
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Marian
Adam
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Adam
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Strządała
Gruba
Stańczyk
Polok
Kubica
Sobczyk
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Knapik
Urbanowicz
Szafraniec
Krzyżanek
Kuczera
Izdebski
Barański
Habarta
Komornik
Predko
Borys
Kiczek
Sajak
Gazur
Izdebski
Pośpiech
Mentel
Frydrychowski
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2016r.
8 XII l. 69
12 XII l. 57
15 XII l. 69
2 II l. 76
2017
17 II
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16 II l. 67
18 II l. 49
26 II l. 76
26 II l. 67
2 III l. 50
14 III l. 67
2 IV l. 43
14 IV l. 90
22 IV l. 64
28 IV
l. 64
10 V
l. 86
5 VI
l. 81
11 VI
l. 60
4 VII
l. 63
13 VII
l. 65
15 VII
l. 75
28 VII
l. 66
29 VII
l. 68
3 VIII
l. 71
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22 VIII
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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 42(142)/2017, dnia 29 października 2017 r.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
WJ 22, 20-26; PS 18; 1 TES 1, 5C-10; MT 22, 34-40;
Czytanie z Księgi Wyjścia.
To mówi Pan: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał
cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi
egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty.
Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich
skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą
żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak
lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek...
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Bracia: Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród
was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i
Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska
stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba
nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas,
jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się
od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Modlitwa za zmarłych
w ostatnim roku
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Nie jest prawdziwym
chrześcijaninem ten, kto
nie umie kochać. Bóg
więc nieustannie kieruje
do nas apel miłości,
a największym Jego
przykazaniem jest obowiązek miłości Boga
i bliźniego. Udział
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
w Eucharystii ma być
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta
więc znakiem naszej misaduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w
łości do Boga, który odPrawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu,
dał się nam w słowie
które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu
i Chlebie życia. Ma być
odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego catakże znakiem naszej
łym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umymiłości do bliźnich,
słem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
którzy nas otaczają, popodobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego trzebują naszej modlitwy
jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera
i materialnego wsparcia.
się całe Prawo i Prorocy»".

