PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
V Tydzień Wielkiego Postu, 7 IV – 14 IV 2019 r.
V NIEDZIELA W. POSTU (dnia 7 kwietnia)
7,30 Za † Kazimierza Niemca, od syna Mariusza z rodziną
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mikołaja i Darii z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty z okazji urodzin
15,45 Nabożeństwo Gorzkich Żali i kazanie pasyjne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wioletty i Marcina z okazji 20 rocznicy ślubu
oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córek Natalii i Julii
PONIEDZIAŁEK (dnia 8 kwietnia)
7,00 Za † Romanę Biegun
17,00 Za †† Olimpię i Czesława Mocałów
WTOREK (dnia 9 kwietnia)
7,00 Za †† Stanisława Wieńskiego oraz Czesława Ługiewicza, od żony Reginy i córki Barbary
17,00 1. Za †† ks. Piotra Kocura i ks. Stanisława Gawlasa;
2. Za † Bolesława Jarosza w 30 dzień po śmierci, od bratowej Ewy z rodziną
ŚRODA (dnia 10 kwietnia)
7,00 1. Za † Helenę Folwarczny, od Władysława Folwarcznego;
2. Za młodzież przystępującą do egzaminów gimnazjalnych
17,00 Za † męża Władysława w 14 rocznicę śmierci
CZWARTEK (dnia 11 kwietnia)
7,00 Za † Zygmunta Fortuna, od żony Jadwigi
17,00 Za †† Marię i Kazimierza Potępów
PIĄTEK (dnia 12 kwietnia)
7,00 Za † mamę Annę Wróbel w 1 rocznicę śmierci
17,00 w kościele śś. Piotra i Pawła: 1. Za parafian; 2. Za †† Marię i Józefa Heroków;
Droga Krzyżowa ulicami miasta na Kaplicówkę
SOBOTA (dnia 13 kwietnia)
7,00 Za † Elżbietę Czyż, od sąsiadów z klatki
17,00 Za †† Helenę i Józefa Powadów, syna Rafała Kubiciusa, rodziców Marię i Ludwika Rusinów, zmarłych z rodziny Rusin
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (dnia 14 kwietnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Patrycji z okazji 17 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Beaty z okazji 40 urodzin
11,20 Procesja z palmami wokół kościoła i Msza św. za parafian
15,45 Nabożeństwo Gorzkich Żali i kazanie pasyjne
16,30 Za † Helenę Folwarczny, od wnuka Maćka z rodziną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkiego Postu, dnia 7 IV 2019 r.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka, a także baranki wielkanocne w
akcji Caritas).
Dziś o g. 15,45 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
W piątek nie będzie w naszym kościele nabożeństwa Drogi Krzyżowej ani popołudniowej Mszy św. W tym dniu zapraszamy wszystkich do kościoła śś. Piotra
i Pawła. Tam o g. 17 Msza św. w intencji parafian, a po Mszy św. rozpocznie
się Droga Krzyżowa ulicami miasta na Kaplicówkę. Po nabożeństwie chętnych zapraszamy do domu spotkań, by pomagać w przygotowywaniu palm na
niedzielę.
W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy wszystkich z palmami w
rękach (będzie można się w nie zaopatrzyć przed każdą Msza przy wejściu do
kościoła) na uroczyste pobłogosławienie gałązek, który to obrzęd będzie na
początku każdej Mszy św., a dzieci z rodzicami szczególnie zapraszamy o g.
11,20 przed kościołem – na obrzęd błogosławienia palm, procesję wokół kościoła i Mszę św. Dzieci z własnoręcznie wykonanymi palmami otrzymają
upominek.
W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży, która gromadzi się pod
przewodnictwem biskupa diecezjalnego w kościele katedralnym. W naszej
diecezji początek liturgii o g. 13,30 przed kościołem św. Trójcy w BielskuBiałej.
W sobotę po Mszy wieczornej – nauka przed chrztem; liturgia chrzcielna będzie w
Poniedziałek Wielkanocny o g. 11,30.
Już w tym tygodniu zachęcamy do skorzystania z okazji do Spowiedzi przedświątecznej - codziennie pół godziny przed Mszą św., a w czwartek, piątek i w
sobotę także od g. 16.
W sobotę o g. 15,30 do I Spowiedzi św. przystąpią dzieci przygotowujące się do I
Komunii św. - obejmujemy te dzieci i ich rodziców naszą modlitwą.
Dziękujemy za ofiary na Seminarium Duchowne.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty oraz dekoracje mieszkańcom u. Morcinka 15. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka
17.

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

Pierwszy upadek Pana Jezusa
Gdy upada się pierwszy raz,
wydaje się, że to koniec.
Gdy pierwszy raz coś się nie uda,
wydaje się, że świat się dla nas zawalił.
Gdy po raz pierwszy powiedziano ci NIE –
myślałeś, że wszystko skończone.
Gdy pierwszy raz odczułeś zniechęcenie,
wydawało się, że rozpłynęły się
gdzieś twoje ideały.
Na szczęście to tylko tobie
się tak wydawało.
Jezus też upadł, ale ziemia nie była
Jego przeznaczeniem.
Miał cel, dlatego wstał i szedł na Kalwarię.
Do Ojca.
Projekt witraża - 3-ciej stacji Drogi Krzyżowej
do naszego kościoła

INDYWIDUALNE
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:
dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy,
błogosławienie rodzin po Mszy
chrzcielnej

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 14(217)/2019, dnia 7 kwietnia 2019 r.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; CZYTANIA MSZALNE:
IZ 43, 16-21; PS 126; FLP 3, 8-14; J 8, 1-11;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę
przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także
i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek
zostali zdmuchnięci.
”Nie wspominajcie wydarzeń minionych,
nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? .…
Czytanie z Listu św. Pawła do Filipian
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego
wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy
Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w
nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.…
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w
świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy,
nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili
do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to,
wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz
Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie
nachyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych.
Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas
Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt, Panie!”. Rzekł do
niej Jezus: ”I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie
grzesz”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
2
Ogłoszenia
3
Droga krzyżowa 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Jezus nikogo nie potępia,
ale daje kolejną szansę,
obdarza przebaczeniem
i miłosierdziem wszystkich
tych, którzy skruszonym
sercem proszą Go o przebaczenie. On patrzy na
ludzkie serce i nasze intencje – nie na ludzki grzech.
Dla Niego nie jest najważniejszy grzech, ale otwartość człowieka na Jego
miłosierną miłość, która
trwa od wieków. Jezus
każdemu z nas stawia dziś
pytanie, jakie zadał
grzesznej kobiecie:
„Nikt cię nie potępił?”
Choć naszych grzechów
nikt nie będzie pisał na
piasku, to Jezus dobrze je
zna i z wielką miłością nas
prosi: „Od tej chwili już
nie grzesz”. .

