PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
IV Tydzień Wielkiego Postu, 11 III – 18 III 2018 r.
V 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
PONIEDZIAŁEK (dnia 12 marca)
7,00 Za † Leszka Lasotę w rocznicę śmierci
17,00 Za †† Konstantego oraz z rodziny Hirny, Nakonieczny i Wieliczko
WTOREK (dnia 13 marca)
7,00 Za † Leokadię Mielnik, od pracowników szkoły
17,00 Za †† Herminę i Józefa Kuboszków oraz zmarłych z obu stron
ŚRODA (dnia 14 marca)
7,00 Za † rodziców Helenę i Franciszka Czakonów
8,30 Za † Kazimierza Staniczka, od Krzysztofa Rojaka
10,00 O szczęśliwy przebieg leczenia, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Karoliny
11,30 Za parafian
17,00 Za †† Józefę, Martę i Aleksandra
CZWARTEK (dnia 15 marca)
7,00 Za †† męża Karola, synów Józefa i Tadeusza
17,00 Droga Krzyżowa dla dzieci; Msza św.: Za †† Czesława i Olimpię Mocałów
PIĄTEK (dnia 16 marca)
7,00 Za †† rodziców Józefa i Franciszka
17,00 Za †† rodziców z obu stron i braci; Wypominki za zmarłych i Droga Krzyżowa
SOBOTA (dnia 17 marca)
7,00 Za † Mariana Szafrańca, od Elżbiety Maziarz z rodziną
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuków oraz o Boże błogosławieństwo dla
całej rodziny
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (dnia 18 marca)
7,30 Za †† Józefa, Czesławę, Zofię Bloch, ich syna Grzegorza, dziadków z obu stron
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Kamila z okazji 20 urodzin
11,30 Za parafian, Liturgia chrzcielna
15,45 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
16,30 Za † Piotra Mielniczka, od siostry z rodziną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkiego Postu, dnia 11 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. Od poniedziałku do środy w naszym kościele będą trwały wielkopostne rekolekcje szkolne wg podziału na grupy wiekowe: o g. 8,30—uczniowie 7 kl. SP i
gimnazjum, g. 10 - kl. 1-3 SP i o g. 11,30 - kl. 4-6 SP. Rekolekcje będzie prowadził ks. Grzegorz Piekiełko , wikariusz z parafii Bielsko-Biała Straconka. Ks. rekolekcjonistę i uczestników obejmujemy nasza modlitwą.
4. We wtorek o g. 19 spotkanie wspólnoty św. Bogurodzicy, w czwartek po Mszy
św. – spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. z kl. III a, b i c,
w piątek po Drodze Krzyżowej – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha.
5. W sobotę o g. 5,30 z parkingu spod Tesco wyjeżdżamy na autokarową pielgrzymkę do Niepokalanowa, podczas której nasza parafia otrzyma relikwie św.
Maksymiliana. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii. Koszt 100 zł.
6. Dziś po każdej Mszy św. członkowie parafialnego zespołu Caritas będą zbierać
ofiary na przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych dla potrzebujących.
Polecamy tę akcję Waszej ofiarności.
7. Dziękujemy za ofiary na bieżące potrzeby parafii (szczególnie na pokrycie
kosztów ogrzewania kościoła), za tydzień kolekta na inwestycyjne potrzeby – na
wykonanie i instalowanie witraża Jezusa Zmartwychwstałego. Bóg zapłać za
sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 19. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 21.
______________
Uczmy się od Jezusa Chrystusa, który zawisł na drzewie krzyża za każdego człowieka, postawy miłości i przebaczenia wobec każdego bliźniego, którego spotkamy na drogach ludzkiej egzystencji. Posileni Słowem i Ciałem Mistrza z Nazaretu,
pójdźmy ufni w Bożą pomoc i wsparcie do naszych domów, zakładów pracy i środowisk. W codziennych troskach o byt nie zapomnijmy realizować przykazania
miłości na wzór Jezusa Chrystusa, który zawsze jest przy nas.

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

NIEPOKALANÓW
W dniu 17 marca udajemy
się parafialną pielgrzymką
do Niepokalanowa, sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego, które mieści się w
kompleksie klasztornym założonym przez tego niezwykłego kapłana, franciszkanina i męczennika.
Wielu osobom kojarzy się on z męczeńską śmiercią i decyzją o oddaniu życia za innego więźnia
Auschwitz - Franciszka Gajowniczka. Nie wszyscy wiedzą, że franciszkanin był także zdolnym
budowniczym, inżynierem i dziennikarzem; że
był wielkim czcicielem i rycerzem Niepokalanej,
że jest też głównym patronem dzieł trzeźwościowych. Pielgrzymka ta pozwoli nam zapoznać się
lepiej z tą wielką postacią najnowszej historii Kościoła w Polsce, a także umocnić jego kult w naszej parafii.
_______________________________________
ŻYCIE NA BOGA(TO)
SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
12-14 marca w naszym kościele
g. 8,30 - 7 kl. i gimnazjum,
g. 10 - kl. 1-3; g. 11,30 - kl. 4-6
Poniedziałek - „Bóg Cię kocha - jesteś skarbem”
Wtorek - „Grzech– utracony skarb”
Środa - „Obfitości - żyj na Boga(to)”
Prowadzi ks. Grzegorz Piekiełko

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 10(161)/2018, dnia 11 marca 2018 r.
IV NIEDZIELA W. POSTU, CZYTANIA MSZALNE:
2 KRN 36,14-16.19-23; EF 2,4-10; J 3,14-21
Czytanie z z Drugiej Księgi Kronik
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości,
naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan,
Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli
ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się
gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia…
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość,
jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście
zbawieni...
Słowa Ewangelii według świętego Jana
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie
bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego
uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła,
aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Miłość Boga wobec
człowieka nigdy nie zawodzi. To człowiek często zawodzi, rani i odchodzi od Bożej miłości.
Każdego dnia poprzez
swoje niewierności wobec Bożej miłości, przybijamy Chrystusa do
drzewa krzyża. „To nie
gwoździe Cię przybiły
lecz mój grzech” – śpiewamy w tym wielkopostnym czasie przemiany naszego życia.
Ta Eucharystia na nowo
przypomina nam prawdę, że Bóg kocha i przebacza inaczej niż my...

