PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VI Tydzień Wielkanocny, 6 V – 13 V 2018 r.
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 w intencji dzieci Krystiana, Mikołaja i Darii z okazji urodzin
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji męża Michała i wnuczki Karoliny z okazji urodzin; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji nowożeńców Anny i Klaudiusza
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 Za † Kazimierza Staniczka, od brygady D IKEA Skoczów
PONIEDZIAŁEK (dnia 7 maja), Dni Krzyżowe
7,00 Procesja błagalna; Za †† teściową Helenę Małysa w 17 r. śmierci, Władysława, Józefa i Andrzeja
17,00 Nabożeństwo majowe; Za † Mariana Szafrańca, od Małgorzaty z mężem z Jasła
WTOREK (dnia 8 maja), uroczystość św. Stanisława, Dni Krzyżowe
7,00 Procesja błagalna; Za †† rodziców z obu stron
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† ojca Józefa i matkę Olgę oraz †† z rodziny
ŚRODA (dnia 9 maja), Dni Krzyżowe
7,00Procesja błagalna; Za †† Helenę i Aleksandra Wolskich, Jana i Marię Zeprzałków
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† rodziców Zuzannę i Jóżefa Wysłychów
CZWARTEK (dnia 10 maja)
7,00 Za † ks. proboszcza Piotra Kocura w 3 rocznicę śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe, Msza św. 1. Za † ks. Piotra Kocura w 3 rocznicę śmierci;
2. Za † Waltera Temmermana w 4 rocznicę śmierci
PIĄTEK (dnia 11 maja)
7,00 1. Za † Jerzego Podobińskiego, od sąsiadów;
2. Za † Annę Wróbel w 30 dzień po śmierci, od przyjaciół: Karola, Małgosi i Ireny
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† rodziców Franciszka i Marię Wigłaszów i
braci Teofila i Józefa z żoną
SOBOTA (dnia 12 maja)
7,00 Za † ks. Piotra Kocura w 3 r. śmierci, od rodziny Matalik i Kołodziej
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Marię Domagała
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (dnia 13 maja)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mirosławy
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krzysztofa z okazji urodzin
11,30 Za parafian
16,30 Czuwanie fatimskie; Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Eweliny o błogosławieństwo Boże i światło Ducha Św.17,30 – Godzina Miłosierdzia; 18,30 – dwie części
Różańca św.
20,00 Msza św. o triumf Niepokalanego Serca NMP, procesja, Apel Jasnogórski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Wielkanocna, dnia 6 maja 2018 r.
1. Dziś zapraszamy całe rodziny na nabożeństwo majowe o g. 16. W tygodniu do
licznego udziału w tych nabożeństwach zapraszamy o g. 17.
2. Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św.
Bogurodzicy, w środę o g. 18 – spotkanie Klubu Seniora. W czwartek po Mszy
wieczornej—próba liturgii przed I Komunią św.
3. W poniedziałek od g. 17,30 do 18,30 w salce na probostwie będzie można skorzystać z dyżuru p. dr nauk prawnych Anny Wolak-Daneckiej, która wyraziła gotowość tego rodzaju pomocy, by dwa razy w miesiącu udzielać bezpłatnie porad
prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej w zakresie: prawo
pracy, odszkodowania, mobbing i błędy medyczne (więcej szczegółów na s. 4)
4. Od poniedziałku do środy przypadają Dni Krzyżowe, dni modlitw o urodzaje.
Zapraszamy w te dni na procesje błagalne do krzyża misyjnego o g. 7 przed poranną Msza św.
5.We wtorek obchodzimy uroczystość św. Stanisława Patrona Polski. W tym dniu
w katedrze bielskiej ks. Biskup ordynariusz udzieli alumnom naszego seminarium
święceń diakonatu. Kandydatów polecamy waszym modlitwom.
6. W czwartek przypada 3 rocznica śmierci ks. proboszcza Piotra Kocura. Zapraszamy do udziału we Mszy św. w jego intencji.
7. W piątek rozpoczyna się modlitwa nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Św., którą będziemy odmawiać podczas nabożeństw majowych.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Równocześnie w tym dniu - 13 maja rozpoczniemy tegoroczny cykl czuwań fatimskich, podczas których będziemy rozważać Siedem Słów Jezusa i Maryi.
Już dziś zapraszamy do licznego udziału.
9. Do końca maja trwają zapisy na dwudniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów: w Limanowej, Starym Sączu, Dębowcu k/Jasła i Czernej w dniach 11-12
czerwca Koszt ok. 170 zł. Zapraszamy. Zapisy w zakrystii z zaliczką 50 zł. Więcej
szczegółów na plakacie.
10. Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę
na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 30/41-70. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 32.
Jako wybrani słudzy Boga ubogaceni Jego królewskimi darami idźmy w swoje rodziny i środowiska przedłużać Jego błogosławieństwo.

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, świadectwa uczestników, c.d.
Na kursie doświadczyłam wiele wspaniałych rzeczy, m.in.
przybliżenie się do Boga. Naprawiłam naszą relację. Nauczyłam się modlić, uwielbiać Boga, zrozumiałam, że Bóg
mnie kocha taką, jaką jestem. Poczułam się dowartościowana.
Martyna
Kurs Eureka był dla mnie wspaniałym przeżyciem. W
czasie jego trwania doświadczyłam przede wszystkim
działania Boga, który sprawił, że zaczęłam inaczej postrzegać wiarę. Zrozumiałam, jak ważna jest modlitwa
oraz pragnienie bliższego poznania naszego Stwórcy.
Weronika
Na kursie Eureka doświadczyłam bardzo wielkiego pokoju
w sercu i miłości Jezusa, jaką On mi daje oraz obecności
Ducha Św.
M.P.
PORADY PRAWNE
dr nauk prawnych Anna Wolak-Danecka
Zasady korzystania z porad prawnych:
1. Porady prawne w Parafii Matki Bożej Różańcowej w
Skoczowie prowadzone są nieodpłatnie.
2. Porady odbywają się 2 razy w miesiącu (II i IV tydzień
miesiąca) w poniedziałki od godz. 17.30 do 18.30 w salce
na probostwie (dolne wejście)
3. Z porad mogą skorzystać osoby znajdujące się trudnej
sytuacji materialnej i rodzinnej.
4. Zakres tematyczny porad prawnych: prawo pracy, odszkodowania, mobbing i błędy medyczne.
Porady prawne mają na celu pomoc poszkodowanym osobom: w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej, skierowania ich do odpowiednich instytucji, wskazania im odpowiednich podstaw prawnych w zakresie udzielonej porady. W czasie porad nie będą sporządzane, ani też
sprawdzane pisma. Wszelkie dokumenty mogą być pozostawione do wglądu jedynie w formie kserokopii i pokazywane bezpośrednio do wglądu prowadzącego porady.

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 18(169)/2018, dnia 6 maja 2018 r.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA; CZYTANIA MSZALNE:
DZ 10,25-26.34-35.44-48; PS 98; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie,
padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.
Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę
nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest
Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”...
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość
jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki
Niemu...
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie,
co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc
wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem” –
mówi dziś do nas Pan
Jezus. Ludzka miłość
jest zawsze odpowiedzią na Bożą miłość.
Jest czymś więcej niż
tylko uczuciem. Miłość
jest drogą rozwoju
człowieka, jego wzrostu. Mamy kochać
wciąż głębiej, mocniej,
piękniej. Uwielbiajmy
w Eucharystii Tego,
który nas bezgranicznie
miłuje i nazywa swoimi
przyjaciółmi.

