PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
Oktawa Wielkanocy, 1 IV – 8 IV 2018 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (dnia 1 kwietnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna za córkę Agnieszkę i zięcia Rafała z okazji 40 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rocznej Gabrysi i całej rodziny Tora
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Grażyny i Zbigniewa z okazji imienin
16,00 Nieszpory świąteczne, zakończenie Triduum Paschalnego
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Alicji, Michała i Juliuszka z okazji urodzin
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (dnia 2 kwietnia)
7,30 Za † Kazimierza Staniczka, od rodzin Chromik i Węglorz
9,30 Dziękczynno-błagalna za Elwirę, Esterę i Filipa z okazji 10 r. posługi w SLO
11,30 Dziękczynno-błagalna za rodziny Marek i Kręcioch, Liturgia chrzcielna
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marka z okazji 40 urodzin
WTOREK WIELKANOCNY (dnia 3 kwietnia)
7,00 Za †† mamę Wandę w 5 rocznicę śmierci i jej rodziców
17,00 Za †† męża Andrzeja w 7 rocznicę śmierci i rodziców
19,00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe
ŚRODA WIELKANOCNA (dnia 4 kwietnia)
7,00Za †† męża Józefa w 3 rocznicę śmierci i jego rodziców
17,00 Za †† brata ks. Piotra, rodziców i zmarłych z rodziny
I CZWARTEK WIELKANOCNY (dnia 5 kwietnia)
7,00 1. Za †† Stanisława i Czesława w rocznicę śmierci; 2. Za powołanych do służby
Bożej oraz o nowe powołania z naszej wspólnoty parafialnej
17,00 Za †† Czesławę i Józefa Czyżów
I PIĄTEK WIELKANOCNY (dnia 6 kwietnia)
7,00 Za †† siostry i szwagrów; Nabożeństwo ku czci Bożego Serca, adoracja
17,00 Za †† rodziców Szymanek, Wieja, brata Leszka, krewnych z obu stron
18,30 Za † Kazimierza Staniczka, od rodziny Święczyk z Rudzicy
I SOBOTA WIELKANOCNA (dnia 7 kwietnia)
7,00 1. Msza św. za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP wynagradzająca za
grzechy; 2. Za † Stefanię Zgolak, od członków Żywego Różańca; Różaniec fatimski
17,00 Za † Sylwestra Kolona
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (dnia 8 IV)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Janiny i Edwarda z okazji 30 r. ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Zygmunta z okazji 70 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi i Henryka z okazji 40 r. ślubu
15,00 Adoracja i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji 70 urodzin oraz o zdrowie dla
męża

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, dnia 1 kwietnia 2018 r.
1. Dziś o g. 16 uroczyste nieszpory wielkanocne kończące Triduum Paschalne.
Zapraszamy do licznego udziału.
Jutro Poniedziałek Wielkanocny – drugi dzień Oktawy. Msze św. w porządku niedzielnym. Kolekta na uczelnie katolickie. Podczas Mszy św. o g. 11,30 – liturgia
chrzcielna. W tym dniu przypada 13 rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
Zapraszamy też – wedle możliwości - do udziału we Mszy św. w kolejne dni oktawy, które mają rangę uroczystości i przedłużają w liturgii obchód Wielkanocy. W
piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
We wtorek o g. 19 – wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Po Mszy św. – adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy wstawiennicze.
W czwartek zapraszamy na Mszę szkolną wszystkie dzieci. Podczas Mszy św.
nastąpi obrzęd przyjęcia kandydatów do służby liturgicznej i scholi dziecięcej.
W sobotę o g. 14 dzieci z klas III a, b, c przystąpią do I Spowiedzi św. Obejmujemy te dzieci naszą modlitwą.
Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, święto, w którym dziękujemy za dar sakramentu pokuty. O g. 15 rozpocznie się adoracja i nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego.
W przyszłą niedzielę o g. 18 – spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli (2894,50 zł ze sprzedaży palm i ozdób wielkanocnych) – na wykonanie i instalowanie witraża Jezusa Zmartwychwstałego.
Dziękujemy służbie kościelnej, liturgicznej, scholi, budowniczym Ciemnicy, Bożego Grobu i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości Triduum Paschalnego.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu mieszkańcom ul. Morcinka 22 i 24. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul.
Morcinka 26.

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

„Niech radość zmartwychwstałego
Chrystusa będzie z wami.
Dobry Bóg dał nam samego siebie po to,
by radość mogła zagościć w głębi naszych dusz. Przyjmijmy z radością
wszystko, co nas spotyka. Nie mówmy
ludziom o trudnościach życia bądźmy po prostu szczęśliwi
z Chrystusem.
Bądź dzisiaj odblaskiem
Bożej miłości.”
Św. Matka Teresa z Kalkuty
Wielkanoc’ 2018
Naszym Drogim Parafianom i wszystkim
Gościom składamy serdeczne życzenia,
by przeżywanie Świąt Wielkanocnych był
czasem napełniania serc Bożą łaską, doświadczeniem radości i szczęścia
w blasku Jezusa Zmartwychwstałego.
Niech zwycięski uwielbiony Pan i nasza
Nadzieja opromienia każdy kolejny dzień
mocą do kroczenia Jego drogą - Miłości
ofiarnej, wiernej, pięknej,
Miłości, dla której warto żyć
duszpasterze

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 13(164)/2018, dnia 1 kwietnia 2018 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA P. CZYTANIA MSZALNE:
DZ 10, 34A. 37-43; PS 118; 1 KOR 5, 6B-8; J 20, 1-9

W TYM NUMERZE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej
Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie
Intencje mszalne
2
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem ŚwięOgłoszenia
3
tym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
.Życzenia
4
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem...
Czytanie z 1 Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciaWPROWADZENIE
stem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złoDO LITURGII:
żony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy świę„Oto
jest
dzień, który Pan
to nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności,
uczynił”.
Po
dniach Wiellecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

kiego Tygodnia przycho-

dzi ten dzień – radosny,
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
wspaniały, dzień, w któPierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła
rym Kościół woła: Chrykamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymostus zmartwychwstał!
na Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła
Zasiadamy przy stole
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położopaschalnym – karmić się
no».
słowem Bożym i spożyWyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oby- wać Ciało i Krew Pańską.
dwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
Eucharystia to pamiątka
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
Śmierci i Zmartwychjednakże nie wszedł do środka.
wstania
Pańskiego. Pan z
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do
nami
zasiada
przy stole
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinię- świętej Wieczerzy, jest tu
prawdziwie jak wśród
tą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd uczniów, z którymi jadł
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma poi pił po swoim Zmarwstać z martwych.
twychwstaniu.

