PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
II Tydzień Wielkiego Postu, 25 II – 4 III 2018 r.
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 1.Dziękczynno-błagalna w intencji Patryka z okazji 8 urodzin; 2. Za parafian
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 26 lutego)
7,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od rodziny Chodnik;
17,00 Za † brata Walentego
WTOREK (dnia 27 lutego)
7,00 Za †† Annę i Pawła Łabaj
17,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od Roberta, Marzeny i Marleny Hiżewskich
ŚRODA (dnia 28 lutego)
7,00 Za † męża Bolesława w 4 rocznicę śmierci
17,00 Za †† braci, siostrę i bratowe
I CZWARTEK (dnia 1 marca)
7,00 1. Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę,
za kapłanów posługujących w naszej parafii, za zmarłych kapłanów i siostry zakonne
- ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej
2. Za † męża Czesława, jego rodziców i braci
17,00 Droga Krzyżowa dla dzieci; Msza św.: Za † Anielę Mentel, od Romana Bieguna i r. Mojeścików
I PIĄTEK (dnia 2 marca)
7,00 Za † Anielę Mentel, od sąsiadów z klatki
17,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od sąsiadów z klatki; Droga Krzyżowa
18,30 Za †† Agnieszkę i Franciszka Stańków
I SOBOTA (dnia 3 marca)
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi w intencjach wynagradzających; Różaniec fatimski
17,00 Za †† Zuzannę i Ryszarda Piotrowskich
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (dnia 4 marca), św. Kazimierza
7,30 Za † Ludwika Stanę, od kuzynki Danki z rodziną
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i zięcia Kazimierza z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Lucyny z okazji urodzin
15,45 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
16,30 Za † żonę Barbarę w 1 rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkiego Postu, dnia 25 lutego 2018 r.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela, Miłujcie się) w zakrystii
– paschaliki w ramach akcji Caritasu na pomoc potrzebującym dzieciom.
Dziś o g. 15,45 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które kontynuuje cykl rozważań o tajemnicy Kościoła. Zapraszamy do licznego udziału.
Na nabożeństwa Drogi Krzyżowej zapraszamy: dzieci - w czwartek o g. 17, młodzież i dorosłych - w piątek po Mszy św. o g. 17.
Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św.
Bogurodzicy, w środę na Mszę św. o g. 17 i spotkanie po Mszy św. zapraszamy
parafialny zespół Caritas.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź
św. dla dzieci: w czwartek o g. 16, dla młodzieży w piątek o g. 17,45, dla dorosłych codziennie pół godziny przed Mszą św. Zapraszamy też na nabożeństwa i
adorację pierwszopiątkową. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w
sobotę od g. 8. Prosimy chorych zgłosić w zakrystii.
Msze szkolne: dla dzieci w czwartek po Drodze Krzyżowej o g. 17, po Mszy św. spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. z rodzicami, dla młodzieży – w piątek o g. 18,30, po tej Mszy św. – spotkanie dla kandydatów do
Bierzmowania.
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 9,30 wznawiamy animacje dla małych dzieci (zajęcia w kaplicy z małymi dziećmi będą prowadzone przez animatorki na razie w jedną niedziele w miesiącu; prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy,
by można było to dzieło rozszerzać na inne niedziele).
Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Niepokalanowa, sobotę 17 marca.
Zapisy w zakrystii. Koszt 100 zł (zaliczka przy zapisie – 50 zł).
Przy wyjściu z kościoła zbierane są dziś ofiary na pomoc dzieciom Afryki w akcji Ad gentes. Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli (5568 zł) na inwestycyjne potrzeby parafii– na dalszy remont i przebudowę kaplicy na Dom Spotkań. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 17. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 18..
Bóg, który powołuje nas do swego Kościoła, nieustannie nas szuka i wzywa do
przemiany życia, niech prowadzi nas i wspomaga swoim błogosławieństwem.

Kancelaria

MÓJ KOŚCIÓŁ

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

ŚWIADECTWA

UCZESTNICZENIA W MODLITWIE I
FORMACJI MAŁYCH WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

Przynależność do wspólnoty św. Bogurodzicy i
kręgów małżeńskich pomaga mi rozwijać wiarę i
zbliżać się do Boga. Wśród ludzi ze wspólnoty
rozwijam swoja duchowość w sposób, w który nie
potrafiłabym zrobić w pojedynkę.
Dzięki modlitwie wspólnoty poznałam modlitwę uwielbienia, modlitwę do Ducha Św. i modlitwę Pismem św. Modlitwa i świadectwa moich
braci i sióstr buduje także moją wiarę. Wiem, że
nie jestem sama w walce duchowej i mam wsparcie innych. Konfrontując moją postawę życiową z
doświadczeniami innych, uczę się krok po kroku
budować relację z Jezusem. Zapraszając Jezusa do
mojego życia przemiany siebie samej, ale także
mojego małżeństwa i rodziny. Coraz bardziej dostrzegam działanie Boga w moim życiu i coraz
bardziej pragnę oddawać Mu swoje życie z ufnością. Chwała Panu.
Sylwia
Przynależność do róż różańcowych pozwala
mi służyć Kościołowi poprzez modlitwę w jedności ze wspólnotą i wypełniać przez to prośbę Matki
Bożej, by modlić się różańcem.
Renata

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 8(159)/2018, dnia 25 lutego 2018 r.
II NIEDZIELA W. POSTU, CZYTANIA MSZALNE:
RDZ 22,1-2.9-13.15-18; PS 116; RZ 8,31B-34; MK 9,2-10
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A
gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w
ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli na to
miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na
nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych
drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić
swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł:
Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział
mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby
wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? ...
Słowa Ewangelii według św. Marka
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik
na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem,
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi,
dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co
należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego
słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli
przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co
znaczy powstać z martwych.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Mój Kościół

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Dzisiaj druga niedziela
naszego przygotowania do
Świąt Zmartwychwstania
Chrystusa. On nas powołał do Kościoła, Nowego
Ludu Wybranego, aby
przemienić nasze życie
swą łaską i aby już tutaj
zajaśniała w nas Jego
chwała. Każda Eucharystia, która zapowiada swoją ofiarą Abraham w dzisiejszym czytaniu jest
przeżywaniem i uobecnieniem tych wydarzeń ze
szczytów gór - Tabor i
Golgoty.
Dziś wspomagamy modlitwą i ofiarą dzieci Afryki
w dziele misyjnym Kościoła „Ad gentes”.

