PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
III Tydzień Wielkanocny, 15 IV – 22 IV 2018 r.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 15 kwietnia), Niedziela Biblijna
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 Nabożeństwo Drogi Światła
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Aliny, córki Beaty i wnuczka Łukasza
PONIEDZIAŁEK (dnia 16 kwietnia)
7,30 Za † Jacka Kazimierowicza, od rodziców
17,00 Za † Adama Szotko, od szwagierki Iwony z rodziną
WTOREK (dnia 17 kwietnia)
7,00 Za †† siostrę Annę, brata Wiktora, chrześniaka Przemysława w 1 rocznicę
śmierci
17,00 Za †† rodziców Stefanię i Daniela

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Biblijna, dnia 15 kwietnia 2018 r.
1.Dziś Narodowy Dzień Czytania Pisma św.” i początek Tygodnia Biblijnego. Po
Mszy św. można zabrać karteczkę z Bożym Słowem.
Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela, Źródło, Miłujcie się).
Dziś zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła o g. 15,45.
Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św.
Bogurodzicy, w środę zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora po Mszy wieczornej. W czwartek po wieczornej Mszy św. – pierwsza próba liturgii przed I Komunią św.
Od piątku wieczora do niedzieli w ramach przygotowania do Bierzmowania młodzież będzie brała udział w rekolekcjach. Kandydatów i prowadzących obejmijmy
nasza modlitwą.
Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza i początek Tygodnia Modlitw o
Powołania do Służby Bożej.

ŚRODA (dnia 18 kwietnia)
7,00 Za † Piotra Mielniczka, od wujka Staszka
17,00 Za †† ks. Piotra Kocura i ks. Stanisława Gawlasa

Nasza parafia organizuje w dniach 11-12 czerwca dwudniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów: w Limanowej, Starym Sączu, Dębowcu k/Jasła i Czernej.
Koszt ok. 160 zł. Zapraszamy. Zapisy w zakrystii z zaliczką 50 zł. Więcej szczegółów na plakacie.

CZWARTEK (dnia 19 kwietnia)
7,00 Za † Ludwika Stanę, od cioci Zosi
17,00 1. Za †† rodziców z obu stron i rodzeństwo;
2. Za † Danutę Kołatek
PIĄTEK (dnia 20 kwietnia)
7,00 Za †† rodziców Ewę i Macieja oraz braci i siostry
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Mamy Janiny z okazji urodzin

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby inwestycyjne; ofiarą do puszek można dziś wesprzeć radio diecezjalne Anioł Beskidów. Dziękujemy za pomoc w uruchomieniu
dziś kawiarenki parafialnej w przebudowywanej na dom spotkań kaplicy. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 28/1-40.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 28/41-80.

SOBOTA (dnia 21 kwietnia)
7,00 Za † Wilhelma Chrapka;
17,00 Za †† Mariannę i Stanisława Nikoniuków oraz zmarłych z obu stron
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 22 kwietnia),
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Jana z okazji 15 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Tadeusza z okazji rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Przemysława z okazji 20 urodzin
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krystyny i Ludwika z okazji 40 rocznicy
ślubu

________________________________________________
Chrześcijanin to nie tylko człowiek dobry, ale i odważny. Nie można być naprawdę
człowiekiem dobrym, nie będąc zarazem odważnym. Dobroć, wbrew pozorom, nie
zawsze jest cnotą, może być słabością, najczęściej z braku odwagi.
Niech Boże błogosławieństwo wspomaga nas, abyśmy z odwagą głosili prawdę o
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszędzie tam, gdzie „żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy”.

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

PODZIĘKOWANIE Z MISJI W BOLIWII
Kochani, w imieniu wszystkich dzieci, które zostały
obdarowane dzięki Waszej hojności bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wiernym z parafii Matki Bożej Różańcowej w
Skoczowie. W pierwszej kolejności dziękujemy Ks. Proboszczowi Zbigniewowi Macura, który to zgodził się na pomysł i
inicjatywę, oraz Pani Dorocie Kacyrz, która jest nauczycielem
Religii w Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w
Skoczowie, wraz z uczniami za zaangażowanie i zorganizowanie kiermaszu misyjnego przed Świętami Bożego Narodzenia.
Za wrażliwość i zbiórkę pieniędzy – w kwocie 520 dolarów,
które zostały przeznaczone na zakup potrzebnych materiałów
do szkoły jak i na dożywianie. Staramy się roztropnie pomagać, przy wizycie na wioskach, w szkole by ta pomoc trafiła
naprawdę do najbardziej potrzebujących.
Boliwia to bardzo zróżnicowany kraj,
w małych miasteczkach jest więcej cywilizacji jednak spora
grupa ludzi mieszka w wioskach, ale to nie są takie wioski jak
nasze w Polsce nie nie … Szkoła w wiosce to zazwyczaj jedno,
dwa pomieszczenia i w jednym są trzy klasy, jeden nauczyciel
i naucza w dialekcie quechula… zdarza się, że też uczą się j.
hiszpańskiego. W większości to ludzie, żyjący bardzo ubogo.
Tutaj gdzie prowadzimy naszą misje ludzie utrzymują się z
uprawy warzyw szczególnie ziemniaków.
Często dzieci kończą edukacje na szkole podstawowej,
bo szkoła jest w ich wiosce lub sąsiedniej. Natomiast szkoły
średnie są tylko w miasteczkach i to stanowi problem, odległość, np. mieszkanie w internatach za które wiadomo trzeba
płacić… Czasami jest tak, że jeśli jest więcej rodzeństwa to
czeka jak jedno kończy szkołę drugie może podjąć naukę. Także kochani, kiedy przychodzi wam ochota na narzekanie na
szkołę i naukę to pomyślcie, że gdzieś daleko są tacy którzy
niestety nie mogą podjąć nauki i to nie z lenistwa… Też jeśli
przyjdzie pomysł z grymaszeniem przy jedzeniu. ….
Serdecznie pozdrawiamy naszych darczyńców, życzymy
misyjnego zapału, by nigdy nie zabrakło takich hojnych i wrażliwych ludzi jak wy, a w przyszłości także misjonarzy i z Waszej parafii. Polecamy się waszym modlitwom.
Szczęść
Boże.
S. Katarzyna Kociołek ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

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 15(166)/2018, dnia 15 kwietnia 2018 r.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA; CZYTANIA MSZALNE:
DZ 4, 32-35; PS 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31;
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W TYM NUMERZE
Piotr powiedział do ludu:
„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliIntencje mszalne
2
ście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. ..
Ogłoszenia
3
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.
Najmilsi: Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie
Misja w Boliwii
4
grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem
jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze,
lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania...
WPROWADZENIE
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
DO LITURGII:
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak
Przychodzimy do ołtarza
poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, naszego Mistrza i Pana, tak
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój
jak uczniowie idący do
wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą duEmaus. Nasze życie wiele
cha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dla- razy jest drogą, która prowaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie
dzi donikąd. Na naszej drodze życia wiele razy nie wina moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przedzimy nic, co by mogło nas
konajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja
zachwycić,
co by mogło nas
mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nozainspirować
do dalszego
gi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli
pójścia nią, do dalszego dziazdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni
łania. Wiele razy, tak jak
podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
uczniowie jesteśmy rozczaroPotem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które
wani i zrezygnowani sensem
mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełludzkiej egzystencji.
nić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u
Jednak ta beznadziejność i
Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby robezsens, nie jest beznadziejnością i bezsensem, bo Chryzumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz
stus prawdziwie zmartwychbędzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię
wstał, On naprawdę żyje –
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
umarł za wszystkich, zmarwszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
twychwstał dla wszystkich,
świadkami tego”.
abyśmy wszyscy żyli.

