PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
III Tydzień Wielkiego Postu, 4 III – 11 III 2018 r.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (dnia 4 marca), św. Kazimierza
7,30 Za † Ludwika Stanę, od kuzynki Danki z rodziną
9,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i zięcia Kazimierza z okazji urodzin;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 5 marca)
7,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od sąsiadów z klatki
17,00 Za †† Lidię Kacyrz, Władysława i Juliana Zawiślak i zmarłych z rodziny
WTOREK (dnia 6 marca)
7,00 Za †† rodziców Jadwigę i Karola Hałgas
17,00 Za † Stanisława Izdebskiego, od członków i sympatyków Stowarzyszenia
„Tęcza” w Skoczowie
19,00 O uzdrowienie fizyczne i duchowe
ŚRODA (dnia 7 marca)
7,00 Za † Henryka Pośpiecha, od sąsiadów z klatki
17,00 Za † Stanisławę Habarta, od sąsiadów
CZWARTEK (dnia 8 marca)
7,00 Za † syna Grzegorza o zbawienie wieczne
17,00 Droga Krzyżowa dla dzieci; Msza św.: Za †† brata Józefa, bratową Annę, bratanicę Sabinę
PIĄTEK (dnia 9 marca)
7,00 Za † mamę Adelę
17,00 Za †† Helenę i Tadeusza Szmig, rodziców i rodzeństwo; Droga Krzyżowa
SOBOTA (dnia 10 marca)
7,00 Za † Anielę Mentel, od rodziny Wajdzików
17,00 Za † Krystynę Hałgas o radość wieczną, od Marii i Roberta Duda
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (dnia 11 marca)
7,30 W intencji mieszkańców ul. Morcinka 3
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny z okazji 50 urodzin i córki Elwiry z
okazji 20 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny
15,45 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji męża Stefana z okazji 70 urodzin o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkiego Postu, dnia 4 marca 2018 r.
1. Dziś o g. 15,45 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. 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. We wtorek zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.
Zawiązanie wspólnoty, błogosławienie wody, soli i oleju o g. 19, Msza św. o g.
19,30, po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, świadectwa i modlitwy
wstawiennicze.
4. W piątek po Drodze Krzyżowej – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha, w
sobotę po rannej Mszy św. – spotkanie Apostolatu Maryjnego, a o g. 10,30 – spotkanie scholi dziecięcej.
5. Z inicjatywy papieża Franciszka odbywać się będzie w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej spotkanie „24 godziny dla Pana”. Rozpoczęcie w piątek, 9 marca, o godz. 18:30 mszą świętą z homilią, po czym adoracja do 24:00. W sobotę od 9:00 okazja do spowiedzi i adoracja do wieczora. O
12:00 msza święta z homilią. W wyznaczonych godzinach w konfesjonale dyżur
będzie pełnił Misjonarz Miłosierdzia. Szczegóły na stronie internetowej diecezji
bielsko-żywieckiej.
6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Niepokalanowa, sobotę 17 marca.
Zapisy w zakrystii.
7. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. członkowie parafialnego zespołu Caritas będą zbierać ofiary na przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych
dla potrzebujących.
8. Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli na pomoc dzieciom Afryki (1400 zł) oraz za
dziś składane ofiary na potrzeby diecezji. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 18. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 19.
Boże, nieprzebrany w dobroci i nieskończony w mądrości, przyjdź ze swym błogosławieństwem, skrusz nasze serca i pomóż nam kroczyć za Tobą w czystości serca.

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

MÓJ KOŚCIÓŁ
MAŁE WSPÓLNOTY W PARAFII

Biuletyn Niedzielny

Matki w Modlitwie to wspólnota, w której nacisk
kładziemy na modlitwę za nasze dzieci. Jak bardzo
one potrzebują modlitwy, nie trzeba mówić. Świadomość, że są objęte modlitwą przez wiele osób, daje
mi poczucie bezpieczeństwa oraz ufności, że zawsze
są osoby, które się modlą na całym świecie, a gdy coś
się dzieje w życiu naszych dzieci, to wiem, że każda z
nas jest dla mnie wsparciem, służy modlitwą, nie pytając, nie oceniając lecz trwając wspólnie na modlitwie.
Grażyna P.

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

Wspólnota św. Bogurodzicy. Należę do tej wspólnoty
7 lat. Jest to czas radosnego przebywania blisko Boga, poznawania Go i wspólnej modlitwy. Przez cotygodniowe spotkania buduje się więź osób pragnących
trwać przy Bogu. Dziękuję Bogu za kapłanów, którzy
nas prowadzą i wszystkie osoby, które we wspólnocie
poznałem.
Michał P.
„Ani jedna kropla krwi nie może istnieć poza naszym
ciałem, nasze ciało może jednak istnieć bez tej czy
tamtej kropli. Ciało Chrystusa może zatem żyć bez
nas, my natomiast nie możemy żyć bez Ciała. Taki
właśnie jest sens zasady „Poza Kościołem nie ma
zbawienia”. Wszyscy ochrzczeni należą realnie lub
przez pragnienie do Ciała ustanowionego przez Chrystusa, jeśli nie odrzucają tej przynależności z własnej
winy. Nawet nieochrzczeni należą do Jego Ciała
przez pragnienie, jeśli pełnią w życiu wolę Bożą
zgodnie ze swoim sumieniem i byliby gotowi przyjąć
Objawienie, gdyby je poznali”.
(abp F. Sheen, Stworzeni do szczęścia)

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

Nr 9(160)/2018, dnia 4 marca 2018 r.
II NIEDZIELA W. POSTU, CZYTANIA MSZALNE:
WJ 20,1-17 PS 19; 1 KOR 1,22-25 J 2,13-25
Czytanie z Księgi Wyjścia
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
„Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z
domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie…
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a
głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród
Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą.
To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi,
a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i
gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni,
także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to
stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego
przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera
Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał
im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu
trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i
uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.
Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie
potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Mój Kościół

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Przez Mojżesza Bóg
dał swojemu ludowi
prawo „doskonałe i
pokrzepiające duszę” i
zawarł z nim przymierze, dzięki czemu lud
ten stał się narodem
wybranym. Jezus nie
zniósł żadnego z przykazań, ale przyszedł je
wypełnić. Wypędzając
przekupniów ze świątyni, Jezus przypomina o
pierwszym miejscu,
które Bóg powinien
zajmować w naszym
życiu.

