PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
V Tydzień Wielkiego Postu, 18 III – 25 III 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkiego Postu, dnia 18 marca 2018 r.

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

1. Dziś o g. 15,45 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy do
licznego udziału.

PONIEDZIAŁEK (dnia 19 marca), Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
7,00 Za † Zofię Dziendziel w 30 rocznicę śmierci
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Józefa o zdrowie i Boże błogosławieństwo

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci - w czwartek o g. 17, natomiast nie będzie w naszym kościele Drogi Krzyżowej w piątek (ani Mszy wieczornej). W tym
dniu zapraszamy na skoczowską Drogę Krzyżową ulicami miasta na Kaplicówkę.
Rozpoczęcie Mszą św. o g. 17 w kościele św. Piotra i Pawła. Zapraszamy całe rodziny
do licznego udziału. Uczestników tej modlitwy prosimy o przyniesienie ze sobą krzyży.

WTOREK (dnia 20 marca), św. Józefa Bilczewskiego biskupa
7,00 Za † Adama Szotko, od teściowej
17,00 Za † Józefa Sajaka, od żony i córek z rodzinami
ŚRODA (dnia 21 marca)
7,00 Za †† Antoniego Błachutaw 22 rocznicę śmierci, żonę Marię, rodziców, rodzeństwo, 2 szwagrów, szwagierkę i całą rodzinę Gruszczyków
17,00 Za †† Jadwigę i Władysława Musielaków, Józefa Grenia
CZWARTEK (dnia 22 marca)
7,00 Za †† Genowefę i Gerarda Jagiełów
17,00 Droga Krzyżowa dla dzieci; Msza św.: O uświęcenie duchowieństwa i dary
Ducha Św. dla wszystkich kapłanów oraz w intencjach parafialnej wspólnoty ADŚ
PIĄTEK (dnia 23 marca)
7,00 Za † męża Zygfryda w 8 rocznicę śmierci
17,00 (w kościele św. Ap. Piotra i Pawła) 1. Za †† męża Józefa Powadę w 6 rocznicę
śmierci, syna Rafała, Krzysztofa, ich ojca Karola Kubiciusa;
2. Za † Marię i Józefa Heroków i rodziców;
Droga Krzyżowa ulicami miasta na Kaplicówkę
SOBOTA (dnia 24 marca), Narodowy Dzień Życia
7,00 1. Za † córkę Beatę w 9 rocznicę śmierci; 2. W intencji dzieci nienarodzonych
17,00 Błogosławienie palm; Za † Bogdana Sobczyka w 7 rocznicę śmierci
VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (dnia 25 marca); Niedziela Palmowa
7,30 Błogosławienie palm; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Gruchel
9,30 Błogosławienie palm; Msza św. w intencji członków róż różańcowych parafii
11,20 Błogosławienie palm, procesja wokół kościoła i Msza św. Dziękczynnobłagalna w intencji Seweryna z okazji urodzin
15,45 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
16,30 Błogosławienie palm; Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci: Mariusza, Michała, Ani z mężem i wnuków

2. W poniedziałek przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny. Na Mszę św. zapraszamy w tym dniu szczególnie mężów, ojców rodzin i narzeczonych, którym patronuje św. Józef.

4. Spotkania formacyjne: 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 d i e.
5. W piątek po powrocie ze skoczowskiej Drogi Krzyżowej – jak w poprzednich latach - zapraszamy chętnych – młodzież i dorosłych do pomocy w przygotowaniu palm
na przyszłą niedzielę. Prosimy w miarę możliwości o przyniesienie potrzebnych do
tego zielonych gałązek itp.

6. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Przed każdą Mszą św. będziemy błogosławić gałązki palmowe, a uroczysta procesja z palmami
wokół kościoła będzie 10 minut przed Mszą św. o g. 11,30. Szczególnie na tę Mszę
św. zapraszamy dzieci z palmami. Gałązki palmowe wykonane w piątek przez naszych parafian będzie można nabyć też przed Mszą św. Dochód z tej sprzedaży będzie
przeznaczony na zakup witraża.
Niedziela Palmowa jest także obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży, która
gromadzi się pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w kościele katedralnym. W
naszej diecezji początek liturgii o g. 13,30 przed kościołem św. Trójcy w BielskuBiałej. W tym dniu przypada też 26 rocznica erygowania naszej diecezji. Modlimy
się w tym dniu za nasz Kościół lokalny. Z racji Niedzieli Palmowej uroczystość Zwiastowania Pańskiego zostaje przeniesiona na poniedziałek po oktawie Wielkanocy – 9
kwietnia. Wtedy też będzie można włączyć się (lub kontynuować) w dzieło Adopcji
Dziecka Poczętego.
7. Dziękujemy za ofiary na inwestycyjne potrzeby – na wykonanie i instalowanie witraża Jezusa Zmartwychwstałego. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 21. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców
ul. Morcinka 22.

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

KALWARIA I MSZA ŚW.
„Oto Syn Człowieczy przechodził.
Ujrzałem Go w koronie z cierni.
„Czyż nie wykonało się, Panie – spytałem –
i czyż nie skończyła się Twa udręka?”
On zwrócił na mnie swe oczy:
„Czyż nie zrozumiałeś?
Każda dusza jest Kalwarią,
A każdy grzech jest Mą męką”.
...lecz w jaki sposób Kalwaria staje się dla nas widoczna?
To we Mszy św. odnajdziemy Kalwarię odnowioną, odtworzoną i przedstawioną na nowo. Kalwaria i Msza św.
stanowią jedno, ponieważ w obu jest ten sam Kapłan i ta
sama Żertwa.”
(fragment książki abp F. Sheena’a „Kalwaria i Msza św.”,
której treść jest inspiracją do tegorocznych rozważań wielkopostnych w naszym kościele; książkę można zamawiać w
zakrystii)
WITRAŻ JEZUSA
ZMARTWYCHWSTAŁEGO
W pracowni pp. Kaszyckich w Zawierciu powstaje witraż Jezusa Zmartwychwstałego, kolejny element wyposażenia naszego kościoła. Obok prezentujemy zdjęcie dokumentujące postęp
prac nad tym dziełem. Witraż ma być
gotowy do instalacji wkrótce po świętach wielkanocnych. Będzie umieszczony we wnęce za chrzcielnicą jako
zwieńczenie stacji Drogi Krzyżowej,
które - również w formie witraży - w
ciągu najbliższych lat będą wypełniać
ścianę północną kościoła.
Polecamy to dzieło i jego twórców modlitewnej trosce
wszystkich modlących się w naszej świątyni.

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 11(162)/2018, dnia 18 marca 2018 r.
V NIEDZIELA W. POSTU, CZYTANIA MSZALNE:
JR 31,31-34 PS 51 HBR 5,7-9 J 12,20-33
Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza
... Takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych
dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i
wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem...
Czytanie z Listu Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Chrystus (…) chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają...
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie
święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa,
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie,
chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z
kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im
taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie,
traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je
na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a
gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem
rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum
stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł
przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie
ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd
nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią
miał umrzeć.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia

2
3

Kalwaria i Msza św. 4
Witraż
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Od dzisiejszej niedzieli
rozpoczynamy okres
Męki Pańskiej, który
będzie dla nas głównym tematem dwóch
ostatnich tygodni.
Widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak
smutku i żałoby.
Godzina Chrystusa jest
już bliska, bądźmy
razem z Chrystusem
wtedy kiedy będzie zbawiał, podczas ofiary
na krzyżu, która uobecnia się także podczas
tej Eucharystii.

