PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
30 Tydzień okresu zwykłego, 28 X – 4 XI 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 28 października)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Leopoldyny z okazji urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Kamila, jego rodziców i babcię
16,00 Nabożeństwo różańcowe
16,30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
PONIEDZIAŁEK (dnia 29 października)
7,00 Za †† rodziców Irenę i Kazimierza oraz dziadków z obu stron
17,00 Różaniec; Msza św. Za †† matkę Olgę w r. śmierci, ojca Józefa i †† z rodziny
WTOREK (dnia 30 października)
7,00 Za †† teściów Józefa i Ewę, od synowej Marii
17,00 Różaniec; Msza św. Za † Witalię Hyla
ŚRODA (dnia 31 października)
7,00 Za † Andrzeja Kowalczyka, od rodzin Paszek i Pyka
17,00 Różaniec; Msza św. Za † ojca Franciszka w 13 rocznicę śmierci
CZWARTEK (dnia 1 listopada), Uroczystość Wszystkich Świętych
7,30 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
zmarłych ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda, nowe powołania z naszej parafii
9,30 Za †† rodziców Karola i Helenę, braci Jana i Romana Byloków
11,30 Za parafian
15,00 Godzinki za zmarłych, procesja na cmentarz
16,30 Za † Władysława Predko
PIĄTEK (dnia 2 listopada), Dzień Zaduszny
7,00 1. Za †† rodziców Karola, Hermina i teściów Wacława i Helenę; 2. Za Ojca św.
9,00 Za †† syna Grzegorza Franka, rodziców Marię i Zygmunta Wulczyńskich oraz
zmarłych z rodziny
17,00 Różaniec za zmarłych; Msza św. Za †† w ostatnim roku naszych parafian i
wszystkich wiernych zmarłych
SOBOTA (dnia 3 listopada)
7,00 1. Msza św. wynagradzająca za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP;
2.Za † Tomasza Czudka w 6 tygodniu po śmierci; Różaniec fatimski
17,00 Różaniec za zmarłych; Msza św. Za †† Emilię i Karola Krawczyków, babcię
Agnieszkę Śliwka
NIEDZIELA (dnia 4 listopada)
7,30 Za Elżbietę Kubiniec, od sąsiadów z Wapienicy z bloków 15 i 19
9,30 W intencji mieszkańców ul. Górny Bór 6
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii oraz Anieli z prośbą o Boże błogosławieństwo, od rodziny i wnuków
16,00 Różaniec za zmarłych
16,30 Msza św. za zmarłych zalecanych

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela zwykła, dnia 28 X 2018 r.
Dziś zapraszamy całe rodziny do udziału w nabożeństwie różańcowym o g.
16. Na ostatnie w tym miesiącu różańcowym nabożeństwa zapraszamy od poniedziałku do środy o g. 17.
W czwartek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Tą jedną uroczystością oddajemy cześć wszystkim cieszącym się już radością zbawionych w niebie, wpatrujemy się w ich przykład miłości i wierności dla naszego Zbawiciela i
prosimy ich – jako naszych przyjaciół w niebie - o wstawiennictwo w naszej drodze do szczęścia wiecznego. Jest to święto nakazane - obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św. i powstrzymanie się o d niepotrzebnych ciężkich prac. Msze św.
w naszym kościele w porządku niedzielnym. Przed wieczorną Mszą św. na g. 15
zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwie za zmarłych. Rozpoczniemy je w
kościele śpiewaniem Godzinek za zmarłych, a następnie wyruszymy w procesji
błagalnej na cmentarz.
W piątek będziemy obchodzić Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych –
Dzień Zaduszny. Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o g. 7, 9 i 17 (po Różańcu
za zmarłych). Na wieczorną Mszę św. w tym dniu zapraszamy rodziny zmarłych
w ostatnim roku naszych parafian.
Różaniec za zmarłych zalecanych (zalecki można składać w zakrystii do czwartku) będziemy odmawiać przed wieczorną Mszą św. o g. 17 od 2 do 8 listopada.
Zapraszamy do licznego udziału w tej modlitwie. W tych dniach też można uzyskać odpust zupełny – codziennie za jednego ze zmarłych nawiedzając kościół lub
cmentarz, odmawiając modlitwę za zmarłych i spełniając pozostałe zwykłe warunki odpustu: przyjęcie łaski sakramentalnej Spowiedzi i Komunii św., wolność od
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa Wierzę, Ojcze nasz i dowolna
modlitwa w intencjach Ojca św.
W tym tygodniu przypadają też: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca –
tym goręcej zapraszamy do skorzystania z sakramentu Spowiedzi św. – okazja
codziennie pół godziny przed Mszą św. W piątek zapraszamy też po Mszy św. o g.
9 na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, a w sobotę zapraszamy
czcicieli Matki Bożej na Mszę wynagradzającą o g. 7 i Różaniec fatimski po Mszy
św. W sobotę także – odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – prosimy ich
zgłosić w zakrystii.
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli na inwestycyjne potrzeby parafii (5339
zł). W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 21. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 22 (apelujemy o
większe w tej posłudze zaangażowanie mężczyzn i młodzieży).

Biuletyn Niedzielny

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

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
Nr 43(194)/2018, dnia 28 października 2018 r.

Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa,
aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy.

Z

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI
KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, w sposób szczególny w
intencji chrześcijan
w Pakistanie, aby
mocni łaską Chrystusa, przemieniali
kraj i serca ludzi,
wśród których żyją.
Módlmy się za prześladowców Kościoła
Świętego, aby zaprzestali czynić zło,
które czynią i pozwolili w wolności wyznawać chrześcijańską wiarę.

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

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
JR 31, 7-9; PS 126; HBR 5, 1-6; MK 10,46-52;
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
To mówi Pan:
"Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba,
weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i
mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela ». Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi.
Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą.
Oto
wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na
niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym".
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany
w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary
za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za
lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam
sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany
przez Boga jak Aaron.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie
okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten,
który powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię
dziś zrodził", jak i w innym miejscu: "Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził
z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął
wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną". Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał:
"Synu Dawida, ulituj się nade mną".
Jezus przystanął i rzekł:
"Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź
dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego:
"Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy:
"Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara
cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą".
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Razem tworzymy Kościół
wspólnotę serc. Dlatego wzajemnie jesteśmy za siebie
odpowiedzialni. Z taką właśnie wrażliwością rozpoczynamy celebrację Eucharystii
w X Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym
Pragniemy wspierać duchowo i materialnie tych, którzy z
powodu Imienia Jezus doświadczają prześladowań.
Każdego dnia muszą chronić
siebie i swoich najbliższych
tylko dlatego, że są wyznawcami Chrystusa. W tym roku
otoczmy modlitwą nasze siostry i braci z Pakistanu –
kraju, w którym chrześcijanie
są nieustannie dyskryminowani, osądzani i skazywani
na śmierć. Dzisiejszy dzień
jeszcze bardziej zobowiązuje
nas do wzajemnej troski..

