PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VI Tydzień okresu zwykłego i początek W. Postu, 11 II – 18 II 2018 r.
NIEDZIELA (dnia 11 lutego), Światowy Dzień Chorego
7,30 Dziękczynno-błagalna za Czesławę z okazji urodzin i o B. błogosław. dla dzieci
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z okazji 18 i Macieja z okazji 60 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Alicji i Leszka z okazji 20 rocznicy ślubu
15,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, początek nabożeństwa 40-godzinnego
16,00 Nabożeństwo przebłagalne
16,30 Za † Rafała Kubaczkę, od dzieci z kl. III e z rodzicami i wychowawcą
PONIEDZIAŁEK (dnia 12 lutego), nabożeństwo 40-godzinne
7,00 Za † Józefa Sajaka, od sąsiadów z klatki; po Mszy św. adoracja całodzienna
17,00 W pewnej intencji
WTOREK (dnia 13 lutego), nabożeństwo 40-godzinne
8,00 Msza św. dla chorych i seniorów parafii; Za † Stanisława Izdebskiego, od siostry
Barbary z rodziną i dziećmi; nabożeństwo z błogosławieństwem lourdzkim, adoracja
17,00 Za † Zdzisławę Sadlok, od Bogaczów i Hylów
ŚRODA POPIELCOWA (dnia 14 lutego)
7,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od siostry Barbary z dziećmi i wnukami
9,00 Za † Adama Szotko, od szwagra Krzysztofa
17,00 Za † Mariana Szafrańca, od Agnieszki i Piotra z Jasła
CZWARTEK (dnia 15 lutego)
7,00 Za † Anielę Mentel, od rodziny Czech
17,00 Droga Krzyżowa dla dzieci; Msza: 1. Za † Olimpię Mocała w 1 rocznicę śmierci;
2. Za † mamę Barbarę w 6 tygodniu po śmierci
PIĄTEK (dnia 16 lutego)
7,00 Za † ojca Mieczysława Bula;
17,00 Za † Mariana Grubę w 1 rocznicę śmierci; Droga Krzyżowa
18,30 Za † Leopolda Murasa, od wnuków Artura i Amalii z rodziną
SOBOTA (dnia 17 lutego)
7,00 1. Za † Stanisława Izdebskiego, od Ireny i rodziny;
2. Za † Stefanię Zgolak, od syna Józefa z rodziną w 30 dzień po śmierci
17,00 Za † Mieczysława Skęczka
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (dnia 18 lutego)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli i Sławomira z okazji 35 rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty i Jacka z okazji rocznicy ślubu; Liturgia
chrzcielna
15,45 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
16 30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji syna Pawła z okazji urodzin
2. Za †† Zofię Bednarek i Adama Stańczyka w 1 rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela zwykła, dnia 11 lutego 2018 r.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela, MGN z płytą), a także
parafialne kalendarze ścienne.
Dziś o g. 15 wystawieniem Najświętszego Sakramentu, koronką do Miłosierdzia
Bożego i adoracją rozpoczniemy nabożeństwo czterdziestogodzinne, które
tradycyjnie odprawia się w dniach poprzedzających Środę Popielcową. O g.
16 – nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy pijaństwa. W poniedziałek i wtorek
adoracja całodzienna wg proponowanego planu.
We wtorek ranna Msza św. będzie o g. 8. Zapraszamy do udziału w niej chorych i
starszych parafian. W czasie Mszy św. będzie udzielany sakrament chorych,
po Mszy św. - indywidualne błogosławieństwo lourdzkie. Po nabożeństwie do
Domu spotkań zapraszamy chorych i starszych na agapę.
Najbliższa środa to Popielec – początek Wielkiego Postu, który w tym roku jubileuszowym dla naszej parafii będziemy zgłębiać tajemnicę Kościoła i Eucharystii. Msze św. w Środę Popielcową: o g. 7, 9 i 17.Obowiązuje w tym dniu post
(jakościowy i ilościowy). Zachęcamy, by był to dla nas czas wzrastania w wierze, w bliskości z Jezusem ofiarującym się za nas na Krzyżu, częstym przyjmowaniem sakramentów, uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych, praktykowania uczynków pokutnych.
W czwartek na Drogę Krzyżową i Mszę szkolną o g. 17 zapraszamy wszystkie
dzieci. Po Mszy św. – spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii
św. wraz z rodzicami. Przypominamy o obowiązkowej obecności.
W piątek po Mszy św. o g. 17 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży. O g.
18,30 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Po Mszy św.
– spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania, a następnie rozpocznie się nocne czuwanie modlitewne dla kandydatów, na które zapraszamy
też wszystkich chętnych, szczególnie osoby, które zobowiązały się modlić o
dobre przygotowanie do tego sakramentu.
W sobotę 17 marca wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, podczas której zostaną przekazane relikwie św. Maksymiliana dla naszego kościoła. Zapisy w zakrystii. Koszt 100 zł (zaliczka przy zapisie – 50 zł).
Dziękujemy za ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na inwestycyjne potrzeby – na dalszy remont i przebudowę kaplicy na Dom Spotkań. Bóg
zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 13. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 15.

Kancelaria
parafialna czynna

pon., pt.. - g. 8-9
środa - 18-19
wt., czw. - 15,30-16,30
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00, 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

TYDZIEŃ Z PANEM BOGIEM , DAWID BOŻY WOJOWNIK
W tym roku nasze spotkania rozpoczęły się w
poniedziałek w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Tego dnia poznaliśmy naszego głównego bohatera – Dawida i zaczęliśmy stopniowe odkrywanie jego życia. Każdego dnia towarzyszył nam fragment jego historii: o namaszczeniu Dawida na króla, o walce z Goliatem, o przyjaźni z Jonatanem, o przeniesieniu arki przymierza do
Jerozolimy i w końcu o psalmie 23. Dynamika każdego
naszego spotkania nawiązywała do danej sceny biblijnej;
na jej podstawie stworzyliśmy wiele prac plastycznych,
grę terenową, przeszliśmy test sprawnościowy na sali
gimnastycznej oraz wcieliliśmy się w aktorów i tancerzy,
odtwarzając tym samym poszczególne postaci biblijne.
Temu wszystkiemu towarzyszyła duża dawka śmiechu
(szczególnie grając w „Osiołka”) i energii, którą nosił w
sobie każdy z uczestników. Całe podsumowanie odbyło
się w piątek po Mszy świętej.
To był wspaniały czas, w trakcie którego powstało wiele nowych pomysłów i koncepcji. Dobrze, że z nami jesteście. Dziękujemy także za śledzenie naszych poczynań na facebook'u.
Asia
NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE, PLAN ADORACJI
Niedziela, 15,00
Wystawienie Najświętszego Sakramentu; Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy;
16,00 Nabożeństwo przebłagalne
Poniedziałek, 7,00
Msza św. i adoracja wspólna;
8,00 Górny Bór 3;
9,00 Górny Bór 4;
10,00 Górny Bór 5 i 6; 11,00 Górny Bór 7 i 8;
12,00 Górny Bór, domy prywatne i ul. Parkowa
13,00 Morcinka 3 i 9; 14,00 Morcinka 5;
15,00 Morcinka 7;
16,00 Międzyświeć;
16,45 wspólne nabożeństwo, Msza św.
Wtorek, 8,00 Msza św. i nabożeństwo dla chorych;
9,00 Morcinka 13 i 15; 10,00
Morcinka 17 i 18;
11,00 Morcinka 19 i 21; 12,00
Morcinka 22 i 23
13,00 Morcinka 24 i 26; 14,00
Morcinka 28
15,00 Morcinka 30 i 32; 16,00
Morcinka 34 i 36;
16,30 Dzieci i młodzież; 16,45 błogosławieństwo i Msza św.

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.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 6(157)/2018, dnia 11 lutego 2018 r.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA, CZYTANIA MSZALNE:
KPŁ 13,1-2.45-46; PS 32; 1 KOR 10,31-11,1; MK 1,40-45
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka,
albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego
z jego synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie
wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej
choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu.
Jego mieszkanie będzie poza obozem”.
Czytanie z 1 listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie
zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra
wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak
jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Słowa Ewangelii według św. Marka
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając
na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:
„Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i
został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać
to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do
miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie
zewsząd schodzili się do Niego.
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Tydzień z P. Bogiem 4
Plan nabożeństwa 40godzinnego
4
WPROWADZENIE
DO LITURGII:
.Apostoł dziś mówi do nas:
„Czy jecie, czy pijecie, czy
cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą
czyńcie”. Sprawując Eucharystię, składamy dzięki
Bogu za Jego niezmierzoną
dobroć do ludzi. Dziękujemy za Jego Syna, który pochylał się nad ludzką nędzą
i cierpieniem. Oby spożywanie Ciała Pańskiego
i picie z Kielicha Życia
umacniało nas w naśladowaniu Jezusa spieszącego
z pomocą potrzebującym
braciom.
W rozpoczynającym się dziś
Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu dołączamy tę
intencję do naszych próśb.

