PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
V TYDZIEŃ WIELKANOCNY, 14 V - 21 V 2017 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 15 maja)
7,00 Za † Janusza Olejniczaka w 13 rocznicę śmierci
17,00 Za †† Martę, Józefa i Aleksandra; Nabożeństwo majowe
WTOREK (dnia 16 maja), święto św. Andrzeja Boboli
7,00 Za †† męża Piotra i teściową Karolinę Michalec
17,00 Za † Zuzannę w 5 rocznicę śmierci
Nabożeństwo majowe
ŚRODA (dnia 17 maja)
7,00 Za † Mariana Grubę, od rodziny z Ptakowic
17,00 Za †† siostrę Danutę, szwagra Eugeniusza
Nabożeństwo majowe
CZWARTEK (dnia 18 maja)
7,00 Za †† Barbarę Strządała, od pracowników Prokuratury Rejonowej w Cieszynie
17,00 1. Za †† syna Łukasza Brodniewicza, brata Piotra;
2. Za † mamę Władysławę Urbanowicz w 30 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami;
Nabożeństwo majowe
PIĄTEK (dnia 19 maja)
7,00 Za † Mariana Grubę, od rodziny Farian
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Kacpra z okazji 10 urodzin; Nabożeństwo majowe
SOBOTA (dnia 20 maja)
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Wacława z okazji urodzin
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Krzysztofa z okazji 20 urodzin
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, (dnia 21 maja),
7,30 Za † mamę Władysławę, od syna Wacława z rodziną
9,30 Uroczystość Pierwszej Komunii św. –
W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św., ich rodziców i chrzestnych
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty z okazji 50 urodzin;
Liturgia chrzcielna; Błogosławieństwo rocznych dzieci - Marii Zgoda
15,30 Nabożeństwo majowe z dziękczynieniem za dar I Komunii św.;
16,30 Za † Adama Knapika, od Kariny z rodziną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA Wielkanocna
dnia 14 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.
3.
Zapraszamy codziennie do licznego udziału w nabożeństwach majowych – w
tygodniu po wieczornej Mszy św. o g. 17.
4.
Spotkania formacyjne: w poniedziałek o g. 19 – zaprasza wspólnota Zacheusz, we wtorek na g. 19 zaprasza wspólnota św. Bogurodzicy, w piątek o g. 18 –
spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Effatha”, w sobotę o g 10,30 – dzieci ze scholi i
oratorium. W sobotę o g. 18 – nauka przed chrztem. Liturgia chrzcielna będzie w
przyszłą niedzielę o g. 11,30.
5.
W przyszłą niedzielę o g. 9,30 przeżywać będziemy uroczystość I Komunii
św. dzieci klas III. Dzieci i ich rodziców obejmujemy w tych dniach intensywną modlitwą. Większość ławek będzie podczas tej Mszy św. zarezerwowana – prosimy
pozostałych uczestników Mszy św. o wyrozumiałość (animacje dla dzieci będą tylko
podczas Mszy św. o g. 11,30). Dzieci komunijne będą miały próbę liturgii w czwartek po wieczornym nabożeństwie, Spowiedź św. dla dzieci będzie w piątek od g.
14,30, dla rodziców i krewnych w piątek od g. 16 i codziennie pół godziny przed
Mszą św. W sobotę po rannej Mszy św. prosimy o sprzątanie kościoła rodziców
dzieci komunijnych.
6. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do sanktuariów m.in. w Kodniu
i Sokółce w dniach 7-9 września. Koszt ok. 300 zł. Zapisy (z wpłatą zaliczki 100 zł)
w zakrystii lub pod nr 696 872 554.
7.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka7/1-37. Dziękuję za przygotowanie czuwania fatimskiego w 100 rocznicę objawień Matki Bożej, za udział w procesji różańcowej i w akcie oddania i zawierzenia parafii naszej Matce i Królowej. Dziękuję za ofiary dotąd złożone na pokrycie
kosztów dzwonu „Matka Boża Różańcowa” oraz na montaż dzwonów (obecnie trwa
przygotowanie konstrukcji metalowej do zawieszenia dzwonów na wieży). W przyszłą niedzielę kolektę na potrzeby inwestycyjne parafii (na kolejny etap remontu i
przebudowy kaplicy na dom spotkań) zbiorą przedstawiciele rad parafialnych.
_______________
Jesteśmy zaproszeni do stawania się Bożą świątynią, do przebywania z Bogiem na
zawsze. Wystarczy oprzeć się na Chrystusie, zaufać Mu i oddać Jemu swe życie.

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

Zaproszenie do modlitwy różańcowej
„Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze
powinni się modlić i nie ustawać”.
Najczęściej modlimy się wtedy, kiedy modlitwa przynosi nam radość, spokój, albo kiedy chcemy cokolwiek
wyprosić. Szybko zniechęcamy się, jeżeli ten, który się
modli, musi zaczekać. Jezus wyraźnie mówi, że weźmie
w obronę tych, którzy dniem i nocą są przy Nim. Czy
jednak jest możliwe modlić stale bez odpoczynku? Jaka
ma być ta nasza modlitwa? Na te pytania musimy odpowiedzieć sobie sami. Niech więc nasza modlitwa nie
gaśnie razem ze świecami na ołtarzu, niech nie kończy
się na rannym pacierzu, niech rozbrzmiewa w naszych
sercach przez cały dzień.
Modląc się – każesz czekać
Prosząc – przestać się spodziewać
Czy nie spełnione – w przyszłości się stanie
Trwać przy Tobie – nasze jest zadanie.
Zapraszam chętnych do Żywego Różańca – dzieci, młodzież i całe rodziny. Kontakt – animatorzy róż różańcowych oraz ks. Proboszcz i ks. Wikary.
J. Pilecka

Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Główne tematy spotkania w dniu 7 maja br. to:
1.
Przygotowanie Czuwania Fatimskiego z procesją
różańcową w 100 rocznicę objawień fatimskich
2. Przygotowania do uroczystości Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. Procesja Bożego Ciała tak jak w ub.
roku będzie wspólna dla całego miasta. Rozpoczęcie
Mszą Świętą w naszym kościele o godz. 8.30. Szczegółową trasę przebiegu procesji uzgodnią proboszczowie poszczególnych parafii. Propozycja ołtarzy: 1. przy ul. Parkowej przygotowany przez naszą parafię. Drugi przygotuje parafia Szpitalik, trzeci na rynku – parafia Ap. Piotra
i Pawła, czwarty przy kościele św. Piotra i Pawła.
3. Sprawy różne - m.in. podjęto kolejne kroki w celu modernizacji strony internetowej naszej parafii.
M. Kisiała

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 20(120)/2017, dnia 14 maja 2017 r.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYTANIA MSZALNE:
DZ 6, 1-7; PS 33; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12;
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
...A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba
uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła
Najmilsi! Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte
kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Słowa
Ewangelii
według
świętego
Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży
serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu
Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy
znać drogę?”.
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście
i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem
z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam
Ojca?«. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od
siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych
dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.
Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same
dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie
wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia

3

Różaniec , DRP

4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Chrystusa
— gromadzimy się na Eucharystii, aby iść drogą
jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie.
Chrystus przez swe człowieczeństwo objawił nam
Boga Ojca, Jego miłość i
cel naszego życia. Kościół
objawia nam Chrystusa
przez głoszenie Ewangelii i
dzieła miłosierdzia. Przez
chrzest zostaliśmy powołani do wspólnoty Kościoła,
by swym życiem, wiarą i
służbą budować żywą
świątynię, opartą na Chrystusie, który jest naszym
kamieniem węgielnym.

