PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
28 Tydzień okresu zwykłego, 14 X – 21 X 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 14 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Stanisława z okazji rocznicy ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Zbigniewa w rocznicę ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi z okazji urodzin
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Szczepana z okazji urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 15 października), św. Teresy od Jezusa
7,00 Za † Andrzeja Kowalczyka, od Barbary, Piotra i Bartosza
17,00 Różaniec; Msza św. Za † Mariana Szafrańca, od Małgorzaty i Rafała z Jasła
WTOREK (dnia 16 października), św. Jadwigi Śląskiej
7,00 Za † Annę Wróbel, od uczestników modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego
17,00 Różaniec; Msza św. Za † Andrzeja Kowalczyka, od siostry Zosi z synem i córką
ŚRODA (dnia 17 października), św. Ignacego Antiocheńskiego
7,00 Za † Izabelę Rychlicką
17,00 Różaniec; Msza św. Za †† Karolinę i Józefa Januszków, Krystynę Gorgosz
CZWARTEK (dnia 18 października), święto św. Łukasza Ewangelisty
7,00 Za † Annę Wróbel, od siostry z rodziną
17,00 Różaniec; Msza św. Za † Mariana Bogusza
PIĄTEK (dnia 19 października), bł. ks. Jerzego Popiełuszki
7,00 Za † Karola Kubiciusa , od sąsiadów z klatki
17,00 Różaniec; Msza św. Za †† Rozalię i Leopolda Steców
SOBOTA (dnia 20 października), św. Jana Kantego
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Ireny z okazji imienin
17,00 Różaniec; Msza św. Za †† z rodzin Meissner, Wanot i Kołodziejczyk
NIEDZIELA (dnia 21 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marioli i Wiesława z okazji Srebrnego Jubileuszu Małżeńskiego
9,30Dziękczynno-błagalna w intencji Zbigniewa z okazji 70 urodzin oraz z w intencji
Zofii i Zbigniewa z okazji 45 rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Taty Karola z okazji urodzin i imienin;
Liturgia chrzcielna
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII Niedziela zwykła, dnia 14 X 2018 r.
Dziś po raz 18 obchodzimy Dzień Papieski. Składka zbierana do puszek
przeznaczona jest na fundusz stypendialny.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, a także do nabycia książka o historii
naszej parafii i kubki na pamiątkę jubileuszu parafii.
Dziś zapraszamy całe rodziny do udziału w nabożeństwie różańcowym o g. 16.
Codziennie zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych o g.
17.
Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek wspomnienie św. Teresy Wielkiej; jest to także Dzień Dziecka utraconego; we wtorek – św. Jadwigi Śląskiej, w
środę – św. Ignacego Antiocheńskiego; w czwartek święto św. Łukasza – patrona
służby zdrowia; w piątek – bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona walki o wolność
polskich robotników; w sobotę – św. Jana Kantego, patrona naszej diecezji.
Spotkania formacyjne w tym tygodniu: we wtorek o g. 19 na spotkanie modlitewne zaprasza św. Bogurodzicy, w środę po wieczornej Mszy zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora, w piątek po wieczornej Mszy św. – spotkanie młodzieżowej
wspólnoty Effatha, w sobotę zapraszamy dzieci – o g. 9,30 służbę liturgiczną ołtarza, na g. 10,30 – na spotkanie oratorium i scholi.
Wspólnota Małżeństw przy parafii śś. Piotra i Pawła w Skoczowie zaprasza na
cykl cotygodniowych spotkań pogłębiających i ożywiających znaczenie sakramentalnego małżeństwa. W najbliższy czwartek w Sali nad muzeum parafialnym na
Rynku o g. 19 spotkanie z o. Knotzem nt. teologii ciała. Szczegóły na plakacie w
gablotce.
Przyszła niedziela obchodzona będzie w całym Kościele jako Światowy Dzień
Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Po każdej Mszy św. w przyszłą niedzielę dzieci z p. katechetką Dorotą zapraszają do sali domu spotkań na kiermasz
misyjny, z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc polskim misjonarzom.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty mieszkańców ul. Morcinka 18. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 19.
W przyszłą niedzielę kolektę na cele inwestycyjne parafii zbiorą członkowie
rad parafialnych.
W sobotę o g. 8,30 spod b. Tesco wyjeżdżamy na pielgrzymkę autokarową do
Piekar Śl. Są jeszcze wolne miejsca.
Miłość do braci jest owocem przyjęcia mądrości i wiary w moc i działanie Boże.
Zanieśmy Chrystusa do naszych domów, szkół, zakładów pracy i wszędzie tam
gdzie się znajdujemy. Niech Boże błogosławieństwo da nam wewnętrzną pewność,
że Jezus jest zawsze z nami.

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

PODZIĘKOWANIE I ZOBOWIĄZANIE WYPOWIEDZIANE WOBEC KS. BISKUPA PRZEZ
PRZEDSTAWICILI PARFII NA ZAKOŃCZENIE
LITURGII POŚWIĘCENIA
NASZEGO KOŚCIOŁA, 6 X 2018 R.

Ekscelencjo, Drogi księże Biskupie,
„Kościół święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą
Krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do
Królestwa niebieskiego”.
Te słowa fragmentu modlitwy, którą poświęciłeś
nasz kościół skłaniają nas do wyrażenia wdzięczności najpierw Panu Bogu za to, że wybrał to miejsce
na swoją winnicę oraz Tobie Ekscelencjo za Twoją
posługę, którą nasz kościół został oddany na stałe i
święte miejsce jednoczenia Boga z człowiekiem.
A jednocześnie w imieniu młodszego pokolenia
tej parafii, którzy od budowniczych Kościoła - domu i wspólnoty - przejmujemy ich dziedzictwo
wiary, wyrażamy zobowiązanie budowania i formowania wspólnoty serc, tak by ten Kościół był żywym organizmem, by z orędziem Bożej Miłości
docierał do jak największej liczby dzieci zagubionych, słabych i potrzebujących. Na to zadanie
prosimy o Twe pasterskie błogosławieństwo.

Dziękczynny
koncert
jubileuszowy
w wykonaniu
Gospel
Sound

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 41(192)/2018, dnia 14 października 2018 r.
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
MDR 7, 7-11; PS 90; HBR 4, 12-13; MK 10, 17-30;
Czytanie z Księgi Mądrości.
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na
mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich
kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro
przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i
wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący.
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w
jej ręku.
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu
musimy zdać rachunek.
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek
i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł:
„Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On
Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej
młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich
uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł
im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w
dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez
ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym
bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia

2
3

Poświęcenie kościoła 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Do życia przepełnionego poczuciem sensu
istnienia potrzebna jest
mądrość, a ta jest owocem poznania Boga. W
Jezusie Chrystusie objawiła się nam mądrość Boża, w Nim
otrzymała swoją twarz.
Przez Niego jesteśmy
zaproszeni do wspólnoty życia z Bogiem, aby
w ten sposób odnaleźć
radość i celowość każdego podejmowanego
wysiłku.

