PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
V Tydzień Wielkanocny, 29 IV – 6 V 2018 r.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 29 kwietnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny i Łukasza z okazji 10 r. ślubu
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty z okazji 30 urodzin
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za † Kazimierza Staniczka, od sąsiadów z klatki
PONIEDZIAŁEK (dnia 30 kwietnia)
7,00 Za †† Karola i Hildegardę Maciejiczków, Jana i Janinę Cibów, ++ z obu stron
17,00 Za † Mariana Szafrańca, od córki Jolanty z rodziną
WTOREK (dnia 1 maja), św. Józefa Rzemieślnika
7,00 Za † żonę Anielę Mentel, 6 miesięcy po śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry i
Marka oraz Aleksandry i Dariusza z okazji kolejnych rocznic ślubu
ŚRODA (dnia 2 maja), święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
7,00 Za †† rodziców Jadwigę i Michała
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza Za †† Danutę i Eugeniusza Plachów w r. śmierci
I CZWARTEK (dnia 3 maja), uroczystość NMP Królowej Polski
7,30 Za † Kazimierza Staniczka, od pracowników stacji obsługi Transkom
9,30 Za powołanych do służby Bożej, za zmarłych kapłanów i siostry zakonne - ks. Piotra
Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania z naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wiesława z okazji 50 urodzin
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 O światło Ducha Św. dla maturzystów naszej parafii
I PIĄTEK (dnia 4 maja), św. Floriana
7,00 Za † Lucynę Błachut w 17 rocznicę śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za † brata Wiesława Kornobisa w 28 rocznicę
śmierci; 2. Za † Kazimierza Staniczka, od pracowników administracji i kierowców autobusów firmy Transkom
I SOBOTA (dnia 5 maja)
7,00,1. W intencjach wynagradzających za grzechy; 2. Za † Karola Kubiciusa w 30 dzień
po śmierci , Różaniec fatimski
17,00 Nabożeństwo majowe; Za † Stefanię Zgolak, od syna Edwarda z rodziną
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 6 maja)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji córki Lucyny z okazji 40 urodzin oraz za wnuków
Kingę i Kamila
9,30 Dziękczynno-błagalna za dzieci Krystiana, Mikołaja i Darii z okazji urodzin
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji męża Michała i wnuczki Karoliny z okazji uro-

dzin; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji nowożeńców Anny i Klaudiusza
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 Za † Kazimierza Staniczka, od brygady D IKEA Skoczów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkanocna, dnia 29 kwietnia 2018 r.
Dziś zapraszamy na nieszpory niedzielne o g. 16.
Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św. Bogurodzicy. W poniedziałek po Mszy św. o g. 12 z bazyliki Matki Bożej Bolesnej w
Hałcnowie wyruszy diecezjalna piesza pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Pielgrzymów, szczególnie tych z naszej parafii obejmujemy nasza modlitwą.
Liturgiczne obchody tygodnia:
*we wtorek 1 maja wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, w tym dniu modlimy się o
Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy, pamiętamy także o tych, którzy tej
pracy zostali pozbawieni. Zapraszamy do licznego udziału we Mszy św., po Mszy św.
będzie błogosławieństwo dla szukających pracy. Przed wieczorną Mszą św. o g. 17
zapraszamy na pierwsze nabożeństwo majowe. Na uczczenie w tych nabożeństwach
śpiewem i modlitwą Matki Najświętszej w tym najpiękniejszym miesiącu Jej poświęconym - zapraszamy codziennie przed wieczorną Mszą św. – w tygodniu o g. 17, w
niedzielę i święta o g. 16,00;
*w czwartek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski; Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym, zapraszamy do licznego udziału i modlitwy zawierzenia naszej Ojczyzny, wszystkich rodaków i emigracje polską
przez ręce Matki naszego Króla i naszego narodu. Przypominamy też o obowiązku
patriotycznym wywieszenia od 2 maja flagi państwowej. Na popołudniową Mszę św.
zapraszamy maturzystów, a po Mszy św. zapraszamy na spotkanie na probostwie. W
tym dniu parafia w Pogórzu obchodzi swój odpust parafialny;
* w piątek – wspomnienie św. Floriana męczennika, patrona hutników i strażaków (w
tym dniu ks. Biskup udziela dyspensy od postu piątkowego);
* w tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca; zapraszamy
do odnowienia życia sakramentalnego; dzieci i młodzież zapraszamy do Spowiedzi
św. w piątek od g. 15,30. O g. 17 wspólna Msza szkolna dla dzieci i młodzieży; w
piątek także zapraszamy do udziału w adoracji całodziennej Najświętszego Sakramentu, w czwartek o g. 9,30 modlimy się o nowe powołania, w piątek i sobotę po rannych
Mszach św. – nabożeństwa wynagradzające. W sobotę od g. 8 - odwiedziny chorych
posługa sakramentalną. Prosimy chorych zgłosić w zakrystii.
Nasza parafia organizuje w dniach 11-12 czerwca dwudniową pielgrzymkę autokarową do
sanktuariów: w Limanowej, Starym Sączu, Dębowcu k/Jasła i Czernej. Koszt ok. 170
zł. Zapraszamy. Zapisy w zakrystii z zaliczką 50 zł. Więcej szczegółów na plakacie.
Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty
mieszkańcom ul. Morcinka 30/1-40. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 30/41-70.
Wszyscy jesteśmy z woli Chrystusa, Bożą winnicą. Niech błogosławieństwo Boże umocni w
nas pragnienie jedności z Jezusem – Krzewem Winnym.

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

Eureka
W ub. weekend nasza młodzież przeżywała kurs nowej
ewangelizacji „Eureka”, który był ważnym etapem ich
przygotowania do Bierzmowania. Poniżej przedstawiamy kilka świadectw uczestników
Na kursie doświadczyłam miłości Bożej, obecności
Ducha Św., wiele wspaniałych przeżyć, które mocno
do mnie dotarły.
K.Z
Na kursie doświadczyłem prawdziwej miłości Boga.
KB
Doświadczyłam Bożej miłości i obecności. Pogłębiłam wiarę oraz relację z Jezusem, widząc, jak ważny
jest dla Niego każdy z osobna, indywidualnie i osobiście; wgłębiając się w Słowo Boże, doświadczyłam
Jego prawdziwej obecności.
Roksana
Na kursie doświadczyłam tego, że Bóg naprawdę kocha. Podczas Komunii św. dotknął mojego serca tak
mocno, że zaczęłam płakać, ale na początku nie wiedziałam dlaczego. Dopiero później zrozumiałam, że
On przyszedł i kocha.
Karolina G.
Na kursie doświadczyłam prawdziwej więzi, wspólnoty z ludźmi.
M.K.
Na kursie doświadczyłem
spotkania z Duchem Św. i w
moim sercu trwa
uczucie pokoju i
rozluźnienia.
Sebastian Sz.

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 17(168)/2018, dnia 29 kwietnia 2018 r.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA; CZYTANIA MSZALNE:
DZ 9,26-3;1 PS 22; 1 J 3,18-24; J 15,1-8
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć
się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest
uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do
apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał
Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania
występował w Damaszku w imię Jezusa. .. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał
się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego.
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i
prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko...
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi
we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie
we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie
może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we
Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie
trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami».
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Kolejna, piąta niedziela
wielkanocna w nowy
sposób naświetla nam
tajemnicę naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Dziś Jezus nazwany jest krzewem winnym,
a my – Jego uczniowie –
jesteśmy latoroślami.
Przez chrzest zespoliliśmy się z Nim w jedno,
Eucharystia tę więź
umacnia i pogłębia.
Zgromadziliśmy się teraz, aby z krzewu winnego czerpać ożywcze soki. Dziękujmy Bogu za te
dwa wielkie, paschalne
sakramenty.

