PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
Okres Bożego Narodzenia, 6 I – 13 I 2019 r.
NIEDZIELA (dnia 6 stycznia), Uroczystość Objawienia Pańskiego
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mariana z okazji 70 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 17
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krystyny i jej rodziny
13,45 Orszak Trzech Króli
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Darii Żbik z okazji 40 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 7 stycznia)
7,00 Za † Zygmunta Suchodolskiego, od syna Janusza z żoną i rodziną
17,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od Danuty i Czesława Szajtrów
WTOREK (dnia 8 stycznia)
7,00 Za † Halinę Święczyk, od wnuka Łukasza
17,00 Za † Henryka Wantuloka od rodziny Moskała
19,00 Msza św. o uzdrowienia fizyczne, duchowe i psychiczne
ŚRODA (dnia 9 stycznia)
7,00 1. Za † Ryszarda Sobeckiego, od Marcina i Natalii Wandzlów
2. Za † Emilię Kubica w 4 rocznicę śmierci
17,00 Za † Włodzimierza Niezgódkę, od rodziny Grzesik
CZWARTEK (dnia 10 stycznia)
7,00 Za † Halinę Święczyk, od Haliny i Małgorzaty
17,00 Za † ojca Jana Wronę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK (dnia 11 stycznia)
7,00 Za † rodziców, siostrę, braci, dalszych krewnych z obu stron, dusze w czyśćcu
cierpiące;
17,00 Za † Zygmunta Suchodolskiego, od syna Jarosława z żoną i rodziną
SOBOTA (dnia 12 stycznia)
7,00 Za † Halinę Święczyk, od synów Bogdana i Krzysztofa z rodzinami
17,00 Za † Anielę Jochacy
NIEDZIELA (dnia 6 stycznia), święto Chrztu Pańskiego
7,30 O wiarę, nadzieję i miłość dla dzieci Grażyny, Ewy i Zbyszka, od mamy Jadwigi
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuczki Angeliki z okazji 25 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grzegorza z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
16,00 Nieszpory kolędowe
16,30 Za † Stefanię Zgolak w 1 rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Objawienia Pańskiego, dnia 6 I 2019 r.
Dziś o g. 13,45 spod naszego kościoła wyruszy „niebieska” część skoczowskiego Orszaku Trzech Króli. Zapraszamy całe rodziny do licznego udziału,
wspólnego kolędowania wraz z orkiestrą dętą i oddania na Rynku skoczowskim
hołdu nowo Narodzonemu Jezusowi. (prosimy o niebieskie akcenty ubrań – korony otrzymamy przy kościele)
We wtorek wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zawiązanie wspólnoty o g. 19, o g. 19,30
– Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy wstawiennicze.
Od następnego wtorku 15 stycznia w sali domu spotkań (dawnej kaplicy)
będzie prowadzony przez naszą wspólnotę kurs Alfa – cykl 10 cotygodniowych
spotkań nt. sensu życia, Boga, wiary. Każde spotkanie będzie składać się z kolacji,
konferencji i rozmów w małych grupach. Na uroczystą kolację rozpoczynającą
kurs zapraszamy we wtorek 15 stycznia o g. 19.
Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe naszych rodzin. Plan odwiedzin duszpasterskich naszych rodzin jest w gablotce i na stronie parafialnej. Zachęcamy przedstawicieli rodzin do udziału we Mszy św. w dniu ich kolędy i przyjęcia Komunii św. w intencji swoich rodzin. W okresie kolędowym – kancelaria
parafialna będzie czynna tylko bezpośrednio po Mszy św.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które
kończy liturgiczny obchód okresu Bożego Narodzenia.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty i dekoracje świąteczną mieszkańcom ul. Górny Bór 3. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul.
Górny Bór 4.
Dziękuję za składane dziś ofiary na misje, dziękujemy także rodzinom, które przyjęły w swych domach kolędników misyjnych i za ich ofiary (1946 zł). Dziś
po Mszy św. można także jeszcze włączyć się akcję kolędników misyjnych przez
ofiarę do puszek na pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundi.
Na naszą fascynację Bogiem, który objawia się nam jako bezbronne Dziecko i na
wytrwałe poszukiwanie Go pośród naszej codzienności przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

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

STAYSTYKA ŻYCIA RELIGIJNEGO PARAFII
Życie religijne
2016 2017 2018
Chrzty
30 19 26
w tym chłopcy
24 10 16
dziewczynki
6
9
10
z małżeństw sakrament.
18 13 21
cywilnych
6
4
2
nieślubne
6
2
3
spoza parafii
10 4
8
Bierzmowanie
24 26 29
w tym chłopcy
6
11 12
dziewczęta
18 15 17
Eucharystia / Komunia św.
65104 62 502 61 889
w tym u chorych
348 306 350
I Komunia św.
55 52
w tym chłopcy
25 25
dziewczynki 30 27
Sakrament małżeństwa
9
10 10
w tym małżeństwa mieszane 2
1
Zapowiedzi
16 12 10
Sakrament chorych
120 48 68
Pogrzeby
19 31 31
w tym mężczyźni
10 17 15
kobiety
7
13 13
dzieci
2
1
3
spoza parafii
1
2
3
Dominicantes*
1098
1231 1156
Comunicantes*
523
585
561
* liczby uczestników Mszy św. i przyjmujących Komunię św. wg liczenia wiernych w jedną z niedziel października

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 53(204)/2018, dnia 6 stycznia 2019 r.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO; CZYTANIA MSZALNE:
IZ 60,1-6 PS 72 EF 3,2-3A.5-6 MT 2,1-12
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza
Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała
Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty
mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi
się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu...
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej
mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została
ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha
świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są
współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami
obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania
króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i
pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała
Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu
i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród
głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał
potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie
się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Statystyka

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Bóg objawił się wszystkim przez narodzenie,
życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Woła nas,
grzeszników, z krańców
ziemi ku sobie, abyśmy
odkrywali tajemnice
życia Boga. Dlatego
gromadzimy się w tym
miejscu, gdzie najmocniej bije światło objawienia. Niech ona nas
przenika i gromadzi
przy stole słowa Bożego i stole Ciała Pańskiego.

