PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
II Tydzień Wielkanocny, 8 IV – 15 IV 2018 r.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – Miłosierdzia Bożego (dnia 8 kwietnia)
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 Najśw. Sakramentu i o g. 16 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
16,30 Dziękczynno-błagalna za Marię z okazji 70 urodzin oraz o zdrowie dla męża
PONIEDZIAŁEK (dnia 9 kwietnia), Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7,30 Za † Krystynę Hałgas, od sąsiadów z klatki
17,00 Za † Jerzego Olszewskiego w 8 rocznicę śmierci, od żony i córki
WTOREK (dnia 10 kwietnia)
7,00 Za † Rafała Kubaczkę, od Agnieszki i Tomasza
17,00 Za † męża Władysława w 13 rocznicę śmierci
ŚRODA (dnia 11 kwietnia)
7,00 1. Za † Jerzego Podobińskiego, od sąsiadów;
2. Za † Zofię Raszka w 30 dzień po śmierci, od wnuka Łukasza z rodziną
17,00 Za † Adama Szotko, od chrześniaka Kamila z rodziną
CZWARTEK (dnia 12 kwietnia)
7,00 Za †† Ludwika Stanę, od kuzynki Uli z rodziną
17,00 1.Za dusze w czyśćcu cierpiące;
2. O światło Ducha Św. i nawrócenie w pewnej intencji

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Miłosierdzia Bożego, dnia 8 kwietnia 2018 r.
1. Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego rozpoczyna obchody Tygodnia Miłosierdzia, jest to zarazem święto patronalne Caritas. Składka przeznaczona jest na cele
charytatywne.
Dziś zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o g. 15, którą zakończymy nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego o g. 16. Zapraszamy do licznego
udziału. Dziś o g. 18 – spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
2. W poniedziałek będziemy obchodzić przeniesioną z Niedzieli Palmowej uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest dziękczynieniem za Wcielenie Syna
Bożego i zachętą do naśladowania postawy „fiat”, wypełniania woli Bożej Najświętszej Maryi Panny. Jest to także Dzień Świętości Życia. Podczas obu Mszy
św. o g. 7 i 17 będzie można podjąć Dzieło Adopcji Dziecka Poczętego. Chętnych
do tego wielkodusznego gestu miłości prosimy o zabranie ze stolika na dary deklaracji i przyniesienie wypełnionej na Mszę św. jutro. Ofiara zbierana w tym dniu do
puszek przeznaczona jest na Dom Matki i Dziecka.
3. Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św.
Bogurodzicy, w piątek o g. 18 – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha, w
sobotę o g. 10,30 – spotkanie scholi i grupy dziecięcej przy oratorium.
4. W sobotę o g. 14,15 dzieci z klas III d i e przystąpią do I Spowiedzi św. Także i
tę grupę dzieci chcemy objąć naszą modlitwą.

PIĄTEK (dnia 13 kwietnia)
7,00 Za † Leopolda Murasa, od syna z rodziną
17,00 Za †† rodziców Władysławę i Bronisława Urbanowiczów w rocznicę śmierci i
zmarłych z rodziny

5. Przyszła niedziela to Niedziela Biblijna. W tym dniu zaprosimy do dzielenia się
Słowem Bożym oraz do udziału w nabożeństwie Drogi Światła o g. 15,45. W
przyszłą niedzielę o g. 11,30 będzie liturgia chrzcielna. Nauka przed chrztem w
sobotę o g. 18.

SOBOTA (dnia 14 kwietnia)
7,00 Za † Jerzego Podobińskiego, od sąsiadów;
13,00 Ślub rzymski: Sławomir Warsiński – Kinga Sikora
17,00 Za † Jadwigę Niezgódka, od syna Włodzimierza z żoną

6. Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli, a także za sprzątanie kościoła i ofiarę na
kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 26. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie
mieszkańców ul. Morcinka 28/1-40. W przyszłą niedzielę kolektę na potrzeby
inwestycyjne zbiorą członkowie rad parafialnych, a ofiarą do puszek będzie można
wesprzeć radio diecezjalne Anioł Beskidów.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 15 kwietnia)
7,30 Za † Kazimierza Staniczka, od Danuty i Czesława Szajtrów
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Beaty z okazji urodzin
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy i Kazimierza Woźniaków z okazji
Złotego Jubileuszu Małżeństwa; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji Patrycji z okazji
16 urodzin; Liturgia chrzcielna
15,45 Droga Światła
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Aliny, córki Beaty i wnuczka Łukasza

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 7,30 i 9,30 chcemy udostępnić dla
wszystkich chętnych salę spotkań w remontowanej dawnej kaplicy i na ten dzień
uruchomić tam parafialną kawiarenkę. Prosimy z tej okazji chętnych o przyniesienie ciast.
Bóg pouczył nas swoim Słowem jak mamy żyć, nakarmił nas swoim Ciałem, napoił
swoją Krwią i tak przygotowanych posyła nas, byśmy pomogli Mu w szukaniu tych, których nie było wtedy gdy On przyszedł do wieczernika.

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

Pielgrzymka do Niepokalanowa
Sanktuarium N.M.P. Niepokalanej Pośredniczki Łask
i Św. Maksymiliana Kolbego, różni się od innych miejsc
tego typu. Nie ma tu źródełka z cudowną wodą, nie ma
cudownego obrazu czy figury, a tym co przyciąga pielgrzymów jest osoba św. Ojca Maksymiliana, kapłana
i męczennika – założyciela Niepokalanowa. Przybyliśmy
tam z grupą parafian 17 marca w mroźnej pogodzie i o g.
11:00
została
odprawiona
Msza
św.
w intencji Naszej parafii, której przewodniczył ks. proboszcz, któremu na zakończenie Mszy św. zostały przekazane relikwie Św. O. Maksymiliana (włosy) przez kustosza Sanktuarium. Po Mszy Św. podchodziliśmy do
indywidualnego uczczenia relikwii. O Sanktuarium
i jego założycielu opowiedział brat Zakrystianin
(w klasztorze jest obecnie 112 zakonników głównie
ewangelizujących przez wydawnictwo i radio). Dalsze
kroki skierowaliśmy do Muzeum św. Maksymiliana, które zaskoczyło nas bogactwem eksponatów. Pięknym
przeżyciem było dla nas obejrzenie w podziemiach bazyliki „Panoramy Tysiąclecia” ilustrującą historię Polski
ukazaną przez ponad 140 figur polskich postaci od
Mieszka I do Jana Pawła II przesuwających się przed
oczami widzów. W drodze powrotnej odwiedziliśmy
klasztor Sióstr Niepokalanek w Szymanowie z sanktuarium Maryi Panny Jazłowieckiej. To tu od 1946 r. patronka Ułanów Polskich obrała nową siedzibę. Jedna
z sióstr, których charyzmatem jest edukacja i wychowanie dziewcząt barwnie opowiedziała nam o niezwykłych
i dramatycznych losach
klasztoru i wędrówce
z Kresów Figury Niepokalanej. Tu także Matce Bożej zawierzyliśmy
sprawy naszej parafii.
Justyna Pilecka

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 14(165)/2018, dnia 8 kwietnia 2018 r.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO; CZYTANIA MSZALNE:
DZ 4, 32-35; PS 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31;
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli
wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. ..
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga
się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał...
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam,
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z
nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w
miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie
rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg
mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych
znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia

2
3

.Pielgrzymka
do Niepokalanowa 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje szansę. Miłosierdzie Boże nigdy
nikogo nie odtrąca, wierzy
w wątpiących, pozyskuje
niedowiarków. Jezus ukazując się uczniom z ranami,
utożsamił się ze wszystkimi
ludźmi napiętnowanymi.
Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni, okaleczeni fizycznie lub moralnie
mogą w Chrystusie naznaczonym ranami Męki zobaczyć swój obraz. Wszyscy,
którzy dotykają Jego ran,
odzyskują swoją godność,
wchodzą na drogę do nieba.
Możemy wtedy powtarzać
za św. Faustyną: „Jezu,
ufam Tobie!”

