PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VII TYDZIEŃ WIELKANOCNY, 28 V - 4 VI 2017 r.
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, (dnia 28 maja),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Przemka z okazji 6 rocznicy święceń kapłańsk.
9,30 W intencji członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba i Anety z okazji urodzin;
16,00 Nabożeństwo majowe, nowenna przed Zesłaniem Ducha Św.
16,30 Za † Władysławę Urbanowicz, od rodziny Hirny
PONIEDZIAŁEK (dnia 29 maja), św. Urszuli Ledóchowskiej
7,00 Za † Józefa Bąka w 2 rocznicę śmierci
17,00 Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za dar życia i zdrowia dzieci: Julii i Tobiasza, chrześniaków Justyny i Gabrysi oraz dzieci z rodziny; Nabożeństwo majowe
WTOREK (dnia 30 maja),św. Jana Sarkandra, patrona naszej diecezji i miasta
7,00 O triumf Niepokalanego Serca NMP
17,00 Za † mamę Marię w 2 rocznicę śmierci o dar życia wiecznego; Nabożeństwo
ŚRODA (dnia 31 maja), Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
7,00 Za †† mamę Czesławę w 30 dzień po śmierci, tatę Stanisława i dziadków
17,00 Za † Władysławę Zawiślak i zmarłych z rodziny; Nabożeństwo majowe, nowenna
I CZWARTEK (dnia 1 czerwca), św. Justyna, Dzień Dziecka
7,00 1. Za † Mariana Grubę, od Janiny Macura i córki z rodziną;
2. Za powołanych do służby Bożejoraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej;
Nabożeństwo ku czci NSPJ; Nowenna przed Zesłaniem Ducha Św.
17,00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza z udzielaniem sakramentu Bierzmowania w intencji naszej młodzieży przyjmującej sakrament Ducha Św.
I PIĄTEK (dnia 2 czerwca)
7,00 Za † Edwarda Polaka w 4 rocznicę śmierci; nabożeństwo ku czci Bożego Serca
17,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Piotra z okazji urodzin;
2. Za † Mariana Grubę, od Zarządu i pracowników Banku Spóldzielczego; Nowenna
I SOBOTA (dnia 3 czerwca)
7,00 Msza św. wynagradzająca za grzechy przeciw czci Niepokal.Serca NMP, Różaniec
13,00 Ślub: Dawid Lapczyk – Kinga Korzec
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Elizy z okazji urodzin
20,00 Czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Św.;
o g. 23,00 – Msza św. za parafian
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW, (dnia 4 czerwca), Odpust na Kaplicówce
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji urodzin
11,00 (na Kaplicówce) Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Morcinka 3
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Marcina z okazji 15 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA Wniebowstąpienia Pańskiego
dnia 28 maja 2017 r..
1.Dziś ostatni raz przed zmianą godziny wieczornej Mszy św. - modlimy się o Boże Miłosierdzie dla naszej parafii na naszym osiedlu,- o g. 14,45 wyruszymy sprzed kościoła. O g.
16 - nabożeństwo majowe w kościele i Msza popołudniowa. Od przyszłej niedzieli aż do
końca sierpnia Msze św. wieczorne w niedziele i święta będą o g. 19.
2.Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe – po wieczornej Mszy św. o g. 17. W środę
podczas nabożeństwa we wspomnienie Nawiedzenia NMP podziękujemy za wszystkie łaski
w tym miesiącu otrzymane przez ręce Maryi.
3.Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św. Podczas nabożeństw majowych
będziemy prosić szczególnie za młodzież, która przyjmie sakrament Bierzmowania w czwartek oraz o owoce czuwania modlitewnego w Wigilię Zesłania Ducha Św.
4.W poniedziałek rozpoczyna się trzydniowy czas przygotowania przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania. Kandydaci będą gromadzić się każdego dnia na Mszy wieczornej,
nabożeństwie majowym, a po nim na wspólnym słuchaniu Słowa Bożego, we wtorek przystąpią do sakramentu pokuty, natomiast w środę poprosimy o obecność na próbie także
świadków. Przez cały rok jako parafia wspieraliśmy kandydatów naszą modlitwą, tym bardziej zechciejmy towarzyszyć im w duchu odpowiedzialności w tym ważnym momencie,
jakim jest sakrament Bierzmowania. Na Mszę św. pod przewodnictwem ordynariusza naszej
diecezji ks. Bp Romana z udzieleniem sakramentu Ducha Św. w czwartek o g.17 zapraszamy
wszystkich parafian, bo jest to szczególne przeżycie Pięćdziesiątnicy dla całej wspólnoty.
5.W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek od g. 15,30 Spowiedź św. dla dzieci, od g. 16,30 – dla młodzieży. Wspólna Msza św. szkolna dla dzieci i
młodzieży w piątek o g. 17. Spowiedź św. dla dorosłych codziennie pół godziny przed Mszą
św. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od g. 8. Chorych prosimy zgłosić
w zakrystii. Zapraszamy do modlitwy w tych dniach za powołanych do Bożej służby, do
modlitwy wynagradzającej za grzechy. W czerwcu – miesiącu poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy codziennie w tygodniu odmawiać litanię do Bożego Serca
na zakończenie adoracji.
6.”Wraz z Maryją trwali oni jednomyślnie na modlitwie” to temat tegorocznego czuwania
modlitewnego w Wigilię Zesłania Ducha Św., na które wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy
zapraszamy w sobotę o g. 20. Czuwanie zakończy się Mszą św. z modlitwą o dary Ducha
Św. o g. 23.
7.W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Zesłania Ducha Św. W tym dniu w
Skoczowie na Kaplicówce odbywać się będzie diecezjalna pielgrzymka. Uroczysta Msza św.
na Kaplicówce rozpocznie się o g. 11. W naszym kościele nie będzie w tym dniu Mszy św. o
g. 11,30.
8.Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową (m.in. do sanktuarium MB Kodeńskiej i
sanktuarium cudu eucharystycznego w Sokółce, i do Leżajska – szczegóły na plakatach, na
stronie internetowej i w biuletynie) w dniach 7-9 września. Koszt ok. 300 zł. Zapisy (z wpłatą zaliczki 100 zł) w zakrystii lub pod nr 696 872 554. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła
mieszkańcom ul. Morcinka 7/38-75. W przyszłą niedzielę prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 9. Dziękuję za ofiary na potrzeby inwestycyjne parafii (na kolejny etap
remontu i przebudowy kaplicy na dom spotkań – 6987 zł).

Kancelaria
parafialna czynna:
pon. i piątek - g. 8-9
wt. i czw. - g. 15,30-16,30
środa - g. 18-19

Modlitwa za kandydatów do Bierzmowania

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

Panie Jezu Chryste,
Miłośniku i Odkupicielu ludzi,
w którego imieniu wszyscy mają zostać zbawieni
i przed którym zgina się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
prosimy Cię pokornie
za te sługi i służebnice Twoje,
którzy wyznają Ciebie jako prawdziwego Boga:
oświeć i przeniknij ich serca;
odsuń od nich wszelką pokusę
i nienawiść nieprzyjaciela;
ulecz ich z grzechów i słabości,
aby uznając Twoją pełną dobroci
i doskonałą wolę,
wytrwale postępowali
drogą posłuszeństwa Ewangelii
i stali się godnymi zamieszkania w nich
Ducha Świętego.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LITURGIA CHRZCIELNA

________________________

I BŁOGOSŁAWIENIE
ROCZNYCH DZIECI

Parafialna Pielgrzymka autokarowa

MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00 i 17,00
SPOWIEDŹ ŚW.
Codziennie pół godziny
przed Mszą św.

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

7-9 września 2017.;
Leżajsk-Kodeń-Sokółka
Nawiedzimy m.in..: Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia i klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku, sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia i Matki Jedności oraz klasztor oo. Misjonarzy Oblatów w Kodniu oraz sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce;
Koszt 300 zł (przejazd, 2 noclegi, 2 obiadokolacje),
Zapisy z wpłatą zaliczki 100 zł w zakrystii lub
kancelarii parafialnej. Zapraszamy!

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.ox.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 22(122)/2017, dnia 28 maja 2017 r.
WNIEBOWSTĄIENIE PAŃSKIE, CZYTANIA MSZALNE:
DZ 1, 1-11; PS 47 EF 1, 17-23; MT 28, 16-20;

Czytanie

z

Dziejów

Apostolskich.

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus
czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce
dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. ...
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca,
tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania,
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych
i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad
wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem,
i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko
w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod
Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową
dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego,
który napełnia wszystko na wszelki sposób.
Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne

2

Ogłoszenia
Pielgrzymka
Modlitwa

3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Chrystus po czterdziestu
dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny
w Kościele i działa dając życie, przebaczenie,
zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana
daje i nam nadzieję oraz
wskazuje cel naszego
życia — być razem z
Bogiem. Abyśmy więc
mogli być kiedyś razem
z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu,
przychodząc na Mszę
św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest
zawsze z nami.

