PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
Oktawa Wielkanocy, 21 IV – 28 IV 2019 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (dnia 21 kwietnia)
7,30 Za parafian
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Tadeusza z okazji 45 rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty i Mirosława w 1 rocznicę ślubu
16,00 Nieszpory wielkanocne, Zakończenie Triduum Paschalnego
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mamy Janiny z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, dnia 21 IV 2019 r.

Przy wyjściu w kościoła prasa katolicka – m.in. świąteczne numery GN, MGN,
Niedzieli...
Dziś o g. 16 zapraszamy na nieszpory wielkanocne kończące Triduum Paschalne.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (dnia 22 kwietnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Heleny i Henryka z okazji 40 r. ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Bogusławy z okazji imienin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Justyny z okazji urodzin;
Liturgia chrzcielna oraz błogosławienie rocznego dziecka Franciszka Siekierki
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Heleny i Henryka z okazji 40 r. ślubu

Każdy dzień Oktawy Wielkanocy ma rangę uroczystości Pańskiej. Zachęcamy do
przedłużania świętowania radości Zmartwychwstania przez udział w tych
dniach w uroczystej liturgii. W Poniedziałek Wielkanocny zapraszamy na
Msze św. w porządku niedzielnym (w tym dniu składka przeznaczona jest na
uczelnie katolickie), w pozostałe dni wszystkich dysponujących czasem zapraszamy na g. 7 lub 17. W piątek w Oktawie nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.

WTOREK WIELKANOCNY (dnia 23 kwietnia)
7,00 Za †† rodziców Ewę i Macieja, braci i siostry z mężem
17,00 Za † wnuczkę Sarę w 15 rocznicę śmierci

We Wtorek Wielkanocny w kościele św. Jana Chrzciciela w Brennej modlimy się
w intencji kapłanów naszego dekanatu skoczowskiego w ramach konwentu
wielkanocnego. Msza św. o g. 19,15. Zapraszamy chętnych do tej modlitwy.

ŚRODA WIELKANOCNA (dnia 24 kwietnia)
7,00 Za †† Zofię i Jana Wojnarów
17,00 Za †† rodziców Annę i Antoniego Wróblów

Spotkania formacyjne: w czwartek o 16,20 na nabożeństwo i Mszę św. zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, po Mszy wieczornej w czwartek –
spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. z rodzicami, w
sobotę po rannej Mszy św. – spotkanie Apostolatu Maryjnego.

CZWARTEK WIELKANOCNY (dnia 25 kwietnia)
7,00 Za †† rodziców Julię i Ludwika oraz teścia Władysława
17,00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ
PIĄTEK WIELKANOCNY (dnia 26 kwietnia)
7 00 Za † Teresę Stanieczek od córki z rodziną
17,00 1. Za †† dziadków i chrzestnych;
2. Za † Helenę Powada w 30 dzień po
śmierci, od wnuczki Eweliny i córki Beaty z rodziną
SOBOTA WIELKANOCNA (dnia 27 kwietnia)
7,00 1. Za † Elżbietę Czyż, od członków 3-ciej róży różańcowej;
2. Za †† rodziców Karola i Marię Pająków
17,00 Za † Karola Kubiciusa, od bratanka Mariusza i Ewy Kubicius z rodziną
II NIEDZIELA WIELKANOCNA -Miłosierdzia Bożego (dnia 28 kwietnia);
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Stanisława z okazji 60 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji członków róż różańcowych oraz zmarłych
członków Żywego Różańca
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Moniki i Jarosława z okazji 10 rocznicy ślubu
15,00 Koronka, adoracja i nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Aliny i córki Beaty oraz wnuka Łukasza z
okazji urodzin

Przyszła niedziela to święto Miłosierdzia Bożego, który rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. W tym dniu o g. 15 zapraszamy na nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.
Dziękujemy za ofiary składane przy okazji nabywania palm (2050,20 zł) i za dziś
składane ofiary na cele inwestycyjne parafii (wyposażenie kościoła w stacje
Drogi Krzyżowej). Dziękujemy służbie liturgicznej, kościelnej, organistom,
scholi za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego, a także zaangażowanym w prowadzenie adoracji, nabożeństw, za każdą chwilę przy Panu Jezusie,
za każde świadectwo wiary – Bóg zapłać.
Bóg zapłać za sprzątanie i przygotowanie dekoracji osobom ze wspólnoty św.
Bogurodzicy i służby liturgicznej, a także mieszkańcom ul. Morcinka 18. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 19.
____________________
Doświadczywszy spotkania ze Zmartwychwstałym idźmy głosić Go swoim życiem,
świadcząc o Jego miłości. Niech towarzyszy nam w tym błogosławieństwo
wszechmogącego Boga.

Kancelaria

Wielkanoc 2019
W zdumieniu i radości stanęliśmy przy
pn. i pt. g. 8-9,
pustym
Grobie Jezusa. Choć w sercach
wt. i czw. g. 15,30-16,30
jeszcze wiele wątpliwości, zamętu pytań
środa, g. 18-19
MSZE ŚW.
o to, jak wierzyć w trudnych czasach, to
w niedziele:
jednak po doświadczeniu Miłości Jezusa
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w Wieczerniku, gdy umywał nam nogi
w tygodniu:
i ustanawiał sakrament Eucharystii i Ka7,00 i 17,00
płaństwa, po towarzyszeniu Mu w drodze
SPOWIEDŹ ŚW.
codziennie pół godziny przed na Kalwarię, po oddaniu czci Jego świętym
Mszą św.
Ranom i Krzyżowi – dziś możemy ujrzeć
MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
Jego chwałę i doświadczyć Jego zwycięO UZDROWIENIE stwa nad grzechem i wszelkim przejawem
I wtorki o g. 19.
zła w naszym życiu..
MSZA SZKOLNA
Naszym
Parafianom,
Gościom
dla dzieci – I czwartek , g. 17
dla młodzieży – I piątek, g. 17
i wszystkim Czytelnikom składamy najserLITURGIA CHRZCIELNA
deczniejsze życzenia, by świetle wielkanocI BŁOGOSŁAWIENIE
nego poranka popatrzyli z nową nadzieją
ROCZNYCH DZIECI
na siebie wzajemnie, na swoje sprawy
III niedziela miesiąca, g. 11,30
ADORACJA
i swoją przyszłość, a każde spotkanie z JeNAJŚW. SAKRAMENTU
zusem
ZmartwychOd poniedziałku do soboty
wstałym w modlitwie,
od g. 15 do 17,
w I piątki, g. 8 do 17
Bożym Słowie, sakraKoronka do Mił. Bożego
mentach i w drugim
od pon. do soboty o g. 15
człowieku niech uzdalINDYWIDUALNE
nia nas do odważnego
BŁOGOSŁ. KAPŁAŃSKIE:
dzielenia się Jego
dla dzieci i matek oczekujących
potomstwa po każdej Mszy,
Prawdą.
błogosławienie rodzin po Mszy
duszpasterze
chrzcielnej
parafialna czynna:

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 16(219)/2019, dnia 21 kwietnia 2019 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO;
CZYTANIA MSZALNE:
DZ 10,34A.37-43 PS 118 KOL 3, 1-4 J 20,1-9
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei,
przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był
z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. .
Czytanie z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym
ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został
złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy
święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która
była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał i ukazał się uczniom. Świadectwo tego zbawczego
wydarzenia przekazuje
nam słowo Boże, które
dziś w sposób szczególny przepełnione jest
radością i nadzieją płynącą z pustego grobu
Chrystusa. Ci, którzy
ujrzeli Pana żywego
poszli oznajmić to innym. Niech i nas słowo
Boga pobudzi do świadectwa wiary, do głoszenia innym radosnej
nowiny, byśmy w codzienności byli napełnieni apostolską gorliwością.

