PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VI TYDZIEŃ WIELKANOCNY, 21 V - 28 V 2017 r.
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,…) i rodzin
15,30 Nabożeństwo majowe z dziękczynieniem za dar I Komunii św.;
16,30 Za † Adama Knapika, od Kariny z rodziną
PONIEDZIAŁEK (dnia 22 maja), św. Rity
7,00 Procesja błagalna do krzyża, Msza - Za † Mariana Grubę, od rodziny Dobrzyńskich
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Rafała z okazji urodzin;
Nabożeństwo majowe
WTOREK (dnia 23 maja)
7,00 Procesja błagalna do krzyża, Msza św. Za †† Zofię Sokół, Piotra i Aleksandra
17,00 Za † Jerzego Olszewskiego; Nabożeństwo majowe
ŚRODA (dnia 24 maja), NMP Wspomożycielki Wiernych
7,00 Procesja błagalna do krzyża, Msza św. Za † Mariana Grubę, od sąsiadów z klatki
17,00 Za †† Antoniego Oślizło w 10 rocznicę śmierci; Nabożeństwo majowe
CZWARTEK (dnia 25 maja)
7,00 Za †† męża Józefa w 2 rocznicę śmierci i jego rodziców
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci
i ich rodzin; Nabożeństwo majowe
PIĄTEK (dnia 26 maja), św. Filipa Nereusza, Dzień Matki
7,00 Za † rodziców i dziadków
17,00 Za †† Mieczysława i rodziców z obu stron; Nabożeństwo majowe z modlitwą za
nasze Mamy, nowenna przed Zesłaniem Ducha Św.
SOBOTA (dnia 27 maja)
7,00 Za †† braci Aleksandra i Ryszarda
17,00 Za † babcię prababcię Władysławę Urbanowicz, od 14 wnuków i 24 prawnuków;
Nabożeństwo majowe i nowenna
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, (dnia 28 maja),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Przemka z okazji 6 rocznicy
święceń kapłańskich

9,30 W intencji członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba i Anety z okazji urodzin;
16,00 Nabożeństwo majowe, nowenna
16,30 Za † Władysławę Urbanowicz, od rodziny Hirny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA Wielkanocna
dnia 21 maja 2017 r..
1.
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.
2. O g. 15,30 zapraszamy do udziału w nabożeństwie majowym połączonym z
dziękczynieniem za dar I Komunii św.
3.
Zapraszamy codziennie do licznego udziału w nabożeństwach majowych –
w tygodniu po wieczornej Mszy św. o g. 17. Na Msze wieczorne zapraszam szczególnie dzieci komunijne, które przeżywają „biały tydzień” – czas dziękczynienia za
I Komunię św. W środę dzieci wyjeżdżają na dziękczynną pielgrzymkę na Jasną Górę. Zbiórka na parkingu przy Tesco o g. 5,30.
4.
W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św.
Podczas nabożeństw majowych będziemy prosić szczególnie za młodzież,
która przyjmie sakrament Bierzmowania 1 czerwca oraz o owoce czuwania
modlitewnego w Wigilię Zesłania Ducha Św. 3 czerwca.
5.
Spotkania formacyjne: w poniedziałek o g. 19 – zaprasza wspólnota Zacheusz
(w kaplicy domu spotkań), we wtorek na g. 19 (w kościele) zaprasza wspólnota św.
Bogurodzicy, w piątek o g. 18 – spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Effatha”,
w czwartek o g. 16,20 – nabożeństwo a o g. 17 Msza św. w intencji wspólnoty ADŚ
naszej parafii, po nabożeństwie majowym – spotkanie Klubu Seniora; w sobotę
o g 10,30 – spotykają się dzieci ze scholi i oratorium.
6.
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe, dni modlitw o urodzaje i uświęcenie pracy ludzkiej. W te dni Msze św. poranne poprzedzimy procesją
błagalną do naszego krzyża misyjnego o g. 7.
7.
W piątek, w Dzień Matki zapraszamy do udziału we Mszy św. i w nabożeństwie majowym wszystkie nasze Mamy, a także dzieci, by modlitwą i życzeniami
podziękowały swoim mamom.
8.W przyszłą niedzielę w Piekarach Śl. odbędzie się coroczna pielgrzymka mężczyzn. Wyjazd autokarem na tę uroczystość organizuje NSZZ Solidarność przy
Texid Skoczów. Jest jeszcze parę miejsc wolnych. Zapisy pod nr tel. 663 700 772.
9.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową (m.in. do sanktuarium MB
Kodeńskiej i sanktuarium cudu eucharystycznego w Sokółce) w dniach 7-9
września. Koszt ok. 300 zł. Zapisy (z wpłatą zaliczki 100 zł) w zakrystii
lub pod nr 696 872 554.
10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, przystrojenie na dzisiejszą uroczystość i dar
ołtarza rodzicom dzieci pierwszokomunijnych. W przyszłą niedzielę prosimy
o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka7/38-75. Dziękuję za ofiary na potrzeby inwestycyjne parafii (na kolejny etap remontu i przebudowy kaplicy na dom spotkań).

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

Dzieci przygotowujące się I Komunii św. takimi m.in.
słowami wyrażały tęsknotę za Panem Jezusem:

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

Czekam na Ciebie, Jezu, bo...
...chcę poczuć Twą miłość, taką prawdziwą...
…tęsknię za Tobą, kocham
Kimś ważnym w moim życiu;

Cię,
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jesteś

...uczyniłeś moje serce domem dla Ciebie;
….jesteś moim Zbawcą;
...chcę przyjąć Cię do serca;
…jesteś moim szczęściem oraz Tatą, który mnie
bardzo kocha, bo Ty jesteś zbawieniem. I nie
mogę się doczekać aż będę mogła Cię przyjąć;
...Cię kocham, chciałbym, żebyś był w moim
sercu i poczuję radość;
...chcę, żebyś zamieszkał w moim sercu…
_____________________________
Dnia 13 maja
br. w setną
rocznicę objawień
fatimskich przeżywaliśmy czuwanie fatimskie w szczególny sposób.
Po Mszy św.
wyszliśmy na nasze osiedle z procesją różańcową, a na zakończenie czuwania uroczystym aktem zawierzenia oddaliśmy Matce Bożej naszą
parafię z wszystkimi rodzinami, wspólnotami
i całym dziełem ewangelizacyjnym.

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
V NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYTANIA MSZALNE:

Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21;
Czytanie
z
Dziejów
Apostolskich.
W TYM NUMERZE
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.
Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem
Intencje mszalne
2
opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieOgłoszenia
3
czyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało
Czekanie
na
Jezusa
4
uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieCzuwanie fatimskie 4
ście...
Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła.
Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego,
WPROWADZENIE
kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która
DO LITURGII:
w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowuj- Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień.
cie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze
dobre postępowanie w Chrystu-sie, doznali zawstydze- Chrystus jednak nie pozonia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. stawił nas samych, obiecał
Słowa
Ewangelii
według
świętego
Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie
miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka-zania. Ja
zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was
będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale
wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim,
a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje
i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje,
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja
będę go miłował i objawię mu siebie”.

zesłać Ducha Świętego. To
właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem,
uświęca w drodze przez
życic i nadaje sens naszej
ludzkiej egzystencji. Z
wdzięcznością więc stańmy
przed ołtarzem, gdzie mocą
Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy
dary potrzebne do życia
chrześcijańskiego.
Szczególna modlitwą obejmujemy dziś dzieci przeżywające w naszej parafii
uroczystość I Komunii św.,
ich rodziny.

