PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
I Tydzień Wielkiego Postu, 18 II – 25 II 2018 r.
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 oraz błogosławieństwo rocznych dzieci: Jacka Wituły i Sary Lehrich
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 19 lutego)
7,00 Za † Stanisławę Habarta, od sąsiadów z klatki;
17,00 1. Za †† Marię i Ludwika Więzików oraz braci Antoniego i Pawła;
2. W pewnej intencji
WTOREK (dnia 20 lutego)
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty z okazji 70 urodzin i imienin
17,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od szwagra Stanisława
ŚRODA (dnia 21 lutego)
7,00 Za † Anielę Mentel, od uczestniczek modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego
17,00 Za † Piotra Jarczoka, rodziców Kazimierza i Helenę, siostrę Krystynę, brata Jana;
CZWARTEK (dnia 22 lutego)
7,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od Doroty z rodziną
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 Droga Krzyżowa dla dzieci; Msza św.: O Boże błogosławieństwo w dźwiganiu
krzyża dla chorych i cierpiących oraz w intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ
PIĄTEK (dnia 23 lutego)
7,00 Za † Jerzego Stańka
17,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od rodziny Dziedzina;
Droga Krzyżowa
SOBOTA (dnia 24 lutego)
7,00 Za † Anielę Mentel, od Grażyny Zając z rodziną
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Stanisława z okazji urodzin
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (dnia 25 lutego)
7,30 Za †† Marię i Ignacego Ziemińskich
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Patryka z okazji 8 urodzin
15,45 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Amelki z okazji 10 urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Wielkiego Postu, dnia 18 lutego 2018 r.
1. Dziś o g. 15,45 pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które w tym roku będzie wyjaśniać tajemnicę Kościoła. Zapraszamy do licznego
udziału.
2. Na nabożeństwa Drogi Krzyżowej zapraszamy: dzieci - w czwartek o g. 17,
młodzież i dorosłych - w piątek po Mszy św. o g. 17.
3. Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św.
Bogurodzicy, w środę o g. 19 na Mszę św. zapraszamy wspólnotę Matek w Modlitwie; w czwartek na nabożeństwo o g. 16,20 i na Mszę św. zapraszamy członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci, w piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej – spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Effatha”, a w sobotę o g. 10,30 – dziecięcej scholi przy oratorium (spotkanie Apostolatu Maryjnego jest przesunięte na sobotę 10
marca).
4. W przyszłą niedzielę wspomagamy modlitwą i ofiarą do puszek dzieci Afryki w
dziele misyjnym Kościoła „Ad gentes”.
5. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Niepokalanowa, sobotę 17 marca.
Zapisy w zakrystii. Koszt 100 zł (zaliczka przy zapisie – 50 zł).
6. Zaproszenia: - 3 marca 2018 roku w parafii pw. św. Pawła Apostoła w BielskuBiałej na Dzień Skupienia dla kobiet, które pragną spędzić czas z Bogiem i z samą
sobą, aby odkrywać swoje piękno i niepowtarzalność w zamyśle Stwórcy;
- Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę diecezji bielsko-żywieckiej do Łagiewnik trwają
do 8 kwietnia br. w wyznaczonych miejscach naszej diecezji (m.in. w Cieszynie w
parafii św. Jerzego), a także za pośrednictwem strony: www.faustyna.bielsko.pl ;
- Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne w katedrze św. Mikołaja w Bielsku Białej w dniach 24 i 25 II o g. 14.
7. Dziękujemy za ofiary na inwestycyjne potrzeby – na dalszy remont i przebudowę kaplicy na dom spotkań. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty
mieszkańcom ul. Morcinka 15. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 17. Dziękuję osobom, które sprzątały dom spotkań po ostatnich
pracach remontowych oraz za każdą pomoc i serce okazywane w trosce o wspólnotę parafialną.
_______________________________
Ożywieni Chlebem z nieba jeszcze więcej zapragnijmy Jezusa i życia na co dzień
Jego Słowem. Niech w tej postawie umocni nas Boże błogosławieństwo.

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

KOŚCIÓŁ ŻYJE DZIĘKI EUCHARYSTII
Pod takim tytułem rozpoczynamy cykl niedzielnych rozważań,
których inspiracją są dzieła abp F. Sheena. Poniżej fragmenty
prologu jego książki „Kalwaria i Msza święta”, która ukazuje
bogactwo Eucharystii poprzez wymowę siedmiu słów Jezusa z
krzyża.
„Istnieją w świecie rzeczy zbyt piękne, by o nich zapomnieć. Taką rzeczą jest miłość matki, dlatego przechowujemy z czcią jej wizerunek. Miłość żołnierzy,
którzy swoje życie złożyli w ofierze za ojczyznę, również
jest zbyt piękna, by o niej zapomnieć, dlatego czcimy ich
pamięć w Święto Niepodległości. Lecz największym błogosławieństwem, jakie spłynęło na ten świat, było przyjście
Syna
Bożego
w
ludzkim
ciele.
Jego
życie,
bardziej niż którekolwiek inne, jest zbyt piękne, aby można
było o nim zapomnieć, dlatego też z czcią
odnosimy się do Jego Boskich słów zawartych w Piśmie
świętym i do łaski wysłużonej Jego czynami, która
przenika naszą codzienność. Niestety, niektóre dusze mają
w pamięci wyłącznie Jego słowa i Jego uczynki, które mimo iż są ważne - nie oddają w najdokładniejszy sposób
rysów
naszego
Boskiego
Zbawiciela.

Najdonioślejszym aktem w życiu Chrystusa była
Jego Śmierć. Śmierć zawsze jest doniosła, ponieważ stanowi przypieczętowanie przeznaczenia. Każdy umierający jest bohaterem dramatu, a dramat umierania jest święty(…) Lecz spośród wszystkich śmierci, jakie miały
miejsce na przestrzeni dziejów ludzkości, żadna nie była
ważniejsza od śmierci Chrystusa(…) On sam powiedział,
że przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu,
że nikt nie mógł Mu odebrać życia, ale że On sam miał
je oddać. Jeśli zatem śmierć była najważniejszą chwilą,
dla której Chrystus żył, była ona tym jednym wydarzeniem, które z Jego woli miało zostać zapamiętane. (…)
I aby ta pamięć nie przybrała formy chaotycznej narracji,
On sam ustanowił dokładny sposób, w jaki należy wspominać Jego śmierć. Ta pamiątka została ustanowiona w
noc poprzedzającą Jego śmierć, w trakcie wydarzenia,
które zostało nazwane Ostatnią Wieczerzą…”

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 7(158)/2018, dnia 18 lutego 2018 r.
I NIEDZIELA W. POSTU, CZYTANIA MSZALNE:
Rdz 9,8-15; Ps 25; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15
Czytanie z Księgi Rodzaju
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po
was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy
was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już
nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa
i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym
Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja zawieram z
wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy:
Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią...
Czytanie z 1 listu świętego Piotra Apostoła
Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł
ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu,
niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża
oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest
osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również
zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez
obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
Słowa Ewangelii według św. Marka
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam
wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został
uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia

2
3

Kościół żyje dzięki
Eucharystii
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Wielki Post, który dziś
rozpoczynamy to czas wnikania w tajemnicę Krzyża
– o tym przypomina dekoracja przed ołtarzem dlatego w tym okresie
chcemy głębiej przeżyć
Eucharystię – pamiątkę
męki i śmierci Zbawiciela.
To nowe przymierze, jakie
Bóg zawarł
z całą ludzkością przez
swojego Jednorodzonego
Syna Jezusa Chrystusa. To
dzięki Niemu ocala nas
teraz woda chrztu świętego. Wpatrzeni
w Jezusa zwyciężającego
pokusy szatana, czuwajmy
nad naszą wiernością
przymierzu z Bogiem.

