PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
1I Tydzień adwentu, 9 XII – 16 XII 2018 r.
II NIEDZIELA ADWENTU (dnia 9 grudnia)
7,30 Za † Henryka Wantuloka, od brata Bogdana z rodziną
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mamy z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Sonii i Krzysztofa z okazji 1 r. ślubu
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za † Urszulę Cieślar, od przyjaciół Grażyny, Krzysztofa i Haliny
PONIEDZIAŁEK (dnia 10 grudnia)
6,50 Roraty: 1. Za † męża Jerzego Podobińskiego w 1 rocznicę śmierci
17,00 Za †† Emilię, Marię, Leona, Eberharda
WTOREK (dnia 11 grudnia)
6,50 Roraty: Za † Henryka Waszkiewicza, od kolegów i koleżanek z działu handlowego i sekretariatu firmy Anga
17,00 Za † Ludwika Stanę w 1 rocznicę śmierci
19,00 Wieczór Uwielbienia
ŚRODA (dnia 12 grudnia), NMP z Guadalupe
6,50 Roraty: Za † Adama Nowosińskiego, od koleżanek żony
17,00 Za † Małgorzatę Ziemińską
CZWARTEK (dnia 13 grudnia), św. Łucji
6,50 Roraty: Za † Henryka Waszkiewicza, od działu księgowości firmy Anga.
17,00 Za †† rodziców Zofię i Józefa Wilków
PIĄTEK (dnia 14 grudnia), św. Jana od Krzyża, dK
6,50 Roraty: Za † Urszulę Cieślar, od rodziny Mikołajczyk
17,00 Za † Wiktora Lutczyna w 2 rocznicę śmierci
SOBOTA (dnia 15 grudnia)
7,00 Za † Henryka Waszkiewicza, od kolegów z serwisu firmy Anga
11,00 W sanktuarium w Łagiewnikach: Za parafian
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci Tymoteusza i Patrycji
III NIEDZIELA ADWENTU (dnia 16 grudnia)
7,30 Za † Urszulę Cieślar, od rodziny Włoch z Bielska
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Tomasza z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Sylwii w dniu urodzin;
błogosławieństwo rocznego dziecka Antoniego Boska
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za † Henryka Wantuloka, od rodziny Cebula

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Druga Niedziela Adwentu, dnia 9 XII 2018 r.
W naszej wspólnocie witamy siostry zakonne ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, które dziś dzielą się z nami świadectwem swego powołania i charyzmatem
swego zgromadzenia. Po Mszy św. będą też rozprowadzać materiały informujące i
płyty z pieśniami w wykonaniu Sióstr.
Dziś także Ofiarą do puszek przed kościołem można wspomóc Kościół za Wschodzie, z którym łączymy się w 2 niedzielę Adwentu solidarną pomocą – duchową i
materialną.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, można też nabywać wigilijne świece
Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki wigilijne, z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne.
Dziś o g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach maryjnych.
Od poniedziałku do piątku codziennie rano o g. 6,50 zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do licznego udziału w roratach. W tym roku podczas rorat poznajemy
dary Ducha Św. i modlimy się o nie. Pobudzajmy się w naszych rodzinach do gorliwości w tej adwentowej modlitwie.
Spotkania formacyjne: - we wtorek o g. 19 ze wspólnotą św. Bogurodzicy zapraszamy na Wieczór Uwielbienia - przez radosny śpiew i modlitwę chcemy bardziej
usposobić nasze serca na przychodzącego Pana z Jego darami i wezwaniami;
- w środę o g. 19,15 na Mszę św. zapraszamy wspólnotę Matek w Modlitwie;
- w piątek o g. 19 zapraszamy młodzież na spotkanie wspólnoty Effatha.
W sobotę udajemy się na uroczystość przekazania naszej parafii relikwii św. s.
Faustyny w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd o g. 7,30
z parkingu przy b. Tesco, uroczysta Msza św. w intencji naszej parafii w sanktuarium o g. 11.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 30. W tym
tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 32. Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii, w przyszłą niedzielę ofiarę na potrzeby inwestycyjne parafii
– dalszy etap remontu domu spotkań – zbiorą członkowie rad parafialnych.
Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy z rąk kapłana, niech pobudzi
naszą wiarę, dzięki której będziemy mogli wyprostować wszystkie zakręty na drodze do nieba.

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

KURS EUREKA C.D.
W dniach 23-25 listopada w ośrodku rekolekcyjnym ss.
Boromeuszek w Jastrzębiu kandydaci do Bierzmowania
pod kierunkiem ks. Przemka i ekipy ze wspólnoty Effatha
przeżywali rekolekcje ewangelizacyjne—kurs Eureka.
Poniżej zamieszczamy drugą część świadectw uczestników z tego niezwykle owocnego czasu:
Poczułem, że ważne jest tylko to, czy moja relacja z Jezusem jest rzeczywista. Doświadczyłem utwierdzenia w
wierze i miłości Pana. Podczas modlitwy nade mną usłyszałem w głowie głos, który mówił, że jestem Ukochanym Dzieckiem. Zacząłem się śmiać, popłynęły łzy
szczęścia, nie mogłem się opanować z radości, czułem
pokój i miłość Boga do mnie. Remek
Na kursie doświadczyłam wielkiej zmiany, pozytywnej
oczywiście. Pierwszy raz śmiałam się tak donośnie (pod
wpływem Ducha Św.). Przyjęcie Ducha Św. całkowicie
zmieniło moje myślenie i postępowanie. Ola
Na kursie doświadczyłam bliskiego spotkania z Jezusem.
Potrafiłam z Nim rozmawiać, co nigdy przed Eureką mi
nie szło, zawsze coś mnie rozpraszało. Laura
Doświadczyłem obecności Jezusa i Ducha Św. Nigdy
wcześniej nikt się tak nade mną nie modlił, żeby wstąpił
we mnie Duch Św. MJ
Doświadczyłem spokoju w sobie oraz „wyczyszczenia”.
K.
Na kursie doświadczyłam bardzo bliskiego spotkania z
Bogiem, z Jezusem, Duchem Św. Na pewno Go lepiej
poznałam, zaprzyjaźniłam się z Nim. Paulina
Na kursie doświadczyłam większej bliskości z Bogiem,
Jezusem i Duchem Św., ogromnej bezwarunkowej miłości Jezusa do mnie oraz radzenia sobie z problemami.
Czuję, że moje życie zmieni się całkowicie. Kornelia

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 49(200)/2018, dnia 9 grudnia 2018 r.
II NIEDZIELA ADWENTU; CZYTANIA MSZALNE:
JR 33, 14-16; PS 25; 1 TES 3, 12 – 4, 2; ŁK 21, 25-28. 34-36;
Czytanie z Pierwszej Księgi proroka Barucha
Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana.
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem
Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod
niebem. Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane: „Pokój
sprawiedliwości i chwała pobożności!”. Podnieś się, Jeruzalem!
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do do Filipian
Bracia:
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę
prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej.
Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre
dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za
wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej
i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny
tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
„Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Eureka

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Dwa tysiące lat temu nad
Jordanem, Jan Chrzciciel
wołał: „Przygotujcie drogę
Panu…”, w ten sposób zapowiadał nadejście Mesjasza. I stało się coś niezwykłego, wielu ludzi zmieniło
swoje życie tylko dlatego, że
chcieli być blisko Boga,
chcieli doświadczyć Jego
obecności wtedy, kiedy miał
przyjść.
Przychodzimy na Eucharystię, do źródła Bożej łaski,
aby usłyszeć wołanie:
„Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”, bo przyjście Zbawiciela
jest już bliskie.
Wspólnie z Janem Chrzcicielem wyprostujmy drogi
naszego życia Jezusowi,
który przychodzi w tej Eucharystii.

