Kancelaria
parafialna czynna:
pon. i piątek - 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, 18,30
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, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej

Akt zawierzenia rodzin
Matce Bożej Fatimskiej
Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską
obecność dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną.
Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez
grzech, aby ją uzdrowić i zbawić.
Przyjmij z macierzyńską łaskawością
akt zawierzenia, dokonywany przez nas
dzisiaj z ufnością, w obliczu
tak nam drogiego Twego wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny
w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego,
co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze
spojrzenie, i byśmy zyskali pocieszającą
serdeczność Twojego uśmiechu.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
Naucz nas swojej miłości
i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu
Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.ox.pl
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 19(119)/2017, dnia 7 maja 2017 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYTANIA MSZALNE:
Dz 2, 14a. 36-41; Ps 23; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10;
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”...
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie,
a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam
wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się
Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran
zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale
teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się
inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce
po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi,
staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos
jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać
od niego, bo nie znają głosu obcych”.
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem
bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony –
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko
po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby
owce miały życie i miały je w obfitości”.
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Zawierzenie
MB Fatimskiej
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Chrystusa, który został
ukrzyżowany, Bóg
uczynił Panem i Mesjaszem. Jest On dlatego
naszym Pasterzem
i bramą prowadzącą do
zbawienia. Dzisiaj,
w niedzielę Dobrego
Pasterza, mamy modlić
się za kapłanów, których Chrystus powołał
jako swoich pasterzy.
Mamy także prosić,
by nie zabrakło nigdy
tych, którzy w imieniu
Chrystusa będą głosić
Ewangelię i uobecniać
Jego ofiarę.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY, 7 V - 14 V 2017 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, (dnia 7 maja),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Michała i jego wnuczki Karoliny z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Leszka z okazji 65 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary z okazji 65 urodzin
16,00 Nabożeństwo majowe; 16,30 Za † Adama Knapika, od rodziców
PONIEDZIAŁEK (dnia 8 maja), św. Stanisława Bpa, Męcz., Patrona Polski
7,00 Za †† rodziców z obu stron
17,00 Za † męża Edwarda w 5 rocznicę śmierci; Nabożeństwo majowe
WTOREK (dnia 9 maja)
7,00 Za †† z rodziny Glajc i Wysłych
17,00 Za † Lucjana Sochę w 4 rocznicę śmierci;

Nabożeństwo majowe

ŚRODA (dnia 10 maja)
7,00 Za † ks. Piotra Kocura w 2 rocznicę śmierci
17,00 1.Za † ks. Piotra Kocura w 2 rocznicę śmierci
2.Za † Waltera Temmelmana w 3 rocznicę śmierci; Nabożeństwo majowe
CZWARTEK (dnia 11 maja)
7,00 Za †† rodziców Zuzannę i Józefa Wysłych
17,00 Za † Zofię Bałuszyńską, od koleżanek Nabożeństwo majowe
PIĄTEK (dnia 12 maja)
7,00 Za † Emila w 40 rocznicę śmierci
17,00 Za † Rudolfa Brachacza; Nabożeństwo majowe
SOBOTA (dnia 13 maja), Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
7,00 Za † mamę Władysławę
13,00 Ślub rzymski: Tomasz Palka – Anna Pilch
17,00 Czuwanie fatimskie: 17,00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Święta; 18,00- Msza św. przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP: 1. O dary
Ducha Św. i potrzebne łaski dla chrześniaków Tomka i Kingi; 2. O dary Ducha Św. dla
kapłanów 19,30 - procesja różańcowa ulicami osiedla; 20,30 – uwielbienie; 21,00 –
Apel Jasnogórski

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, (dnia 14 maja),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mirosławy
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Eweliny z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św.
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji 10 urodzin
16,00 Nabożeństwo majowe; 16,30 Za † Adama Knapika, od sąsiadów z klatki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA Wielkanocna
dnia 7 maja 2017 r..
1.
Przy bocznym wyjściu z kościoła zachęcamy do nabycia prasy katolickiej
(GN, Niedziela...)
2. Zapraszamy dziś do wspólnej modlitwy o Boże Miłosierdzie dla naszej parafii - o
g. 14,45 wyruszymy sprzed kościoła na osiedle, gdzie o g. 15 odmówimy Koronkę,
a po powrocie o g. 16,00 zapraszamy do udziału w nabożeństwie majowym. O g. 18
– spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
3.
Zapraszamy codziennie do licznego udziału w nabożeństwach majowych – w
tygodniu po wieczornej Mszy św. o g. 17.
4.
Spotkania formacyjne: na spotkanie formacyjno-modlitewne zapraszamy w
poniedziałek o g. 19 – na ze wspólnotą Zacheusz, we wtorek na g. 19 ze wspólnotą
św. Bogurodzicy, w piątek o g. 18 – spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Effatha”, w
sobotę o g 10,30 – dzieci ze scholi i oratorium.
5.

W poniedziałek przypada uroczystość św. Stanisława jednego z głównych
patronów Polski. W tym dniu w katedrze bielskiej ks. Biskup udzieli święceń
diakonatu akolitom naszej diecezji. Modlimy się za kandydatów do święceń.
W środę zapraszamy do licznego udziału we Mszy św. w 2 rocznicę śmierci ks. proboszcza Piotra Kocura.
6.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z naszej parafii jak i naszych gości
na uroczyste czuwanie w 100 rocznicę objawień fatimskich w najbliższą sobotę 13
maja. Początek o g. 17 – Godziną świętą, a po Mszy św. o g. 18 wyruszymy z procesją różańcową ulicami osiedla. Po powrocie do kościoła ok. g. 21 zakończymy czuwanie Apelem Jasnogórskim.
7.
Od dzisiejszej niedzieli zapraszamy dzieci (od 2 do 7 lat) do salki – kaplicy
dla małych dzieci - na animacje w trakcie Mszy Św. o godzinie 9:30 i 11:30. Zgłoszenia i szczegóły w zakrystii lub mailowo: dziecinamszy@gmail.com
8.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 5/38-75. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 7/1
-37. Dziś po Mszy św. zbierane będą przed kościołem ofiary na przyozdobienie figury MB Fatimskiej.
_____________________________________
Tylko Chrystus jest bramą, która prowadzi do zbawienia. On pozostawił nam wzór,
abyśmy szli Jego śladami. Nie szukajmy innych pasterzy, ale odważnie trwajmy przy
naszym Zbawicielu. On zawsze jest przy nas
i przez Niego Bóg błogosławi nam i całemu światu.

