PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VII Tydzień Wielkanocny, 13 V – 20 V 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wniebowstąpienie Pańskie, dnia 13 maja 2018 r.

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

1. Dziś nie będzie nabożeństwa majowego o g. 16. Natomiast po Mszy wieczornej
rozpocznie się pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie, na które gorąco wszystkich
zapraszamy. Program czuwania: g. 17,30 – Godzina Miłosierdzia, 18,30 – Różaniec
cz. Radosna (prowadzą róże różańcowe), 19,15 – Różaniec, cz. Bolesna (prowadzi
wspólnota ADŚ), g. 20,00 – Msza św. z rozważaniem nt. „Siedem słów Jezusa i Maryi”, procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła, akt zawierzenia, Apel
Jasnogórski. Serdecznie zapraszamy całe rodziny do modlitwy wynagradzającej i zawierzającej wstawiennictwu Matki Bożej naszą parafię i cały świat.

PONIEDZIAŁEK (dnia 14 maja), święto św. Macieja Apostoła
7,00 Za † mamę Władysławę
11,00 W intencji kapłanów rocznika święceń 1989 i o nowe powołania
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza Za † Marię i Kazimierza Potępów w r. śmierci

2.W poniedziałek o g. 11 – Msza św. koncelebrowana przez kapłanów rocznika święceń 1989. Serdecznie zapraszamy wszystkich dysponujących czasem do wspólnej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.

WTOREK (dnia 15 maja)
7,00 Za †† męża Piotra i jego matkę Karolinę Michalec
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza Za † Adama Szotko, od bratanicy Ani z rodziną
ŚRODA (dnia 16 maja), święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski
7,00 Za †† mamę Zuzannę w 6 rocznicę śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† Olimpię i Czesława Mocałów
19,15 W intencji wspólnoty Matek w Modlitwie
CZWARTEK (dnia 17 maja)
7,00 Za †† Zofię, Piotra, Aleksandra Sokołów
17,00 Nabożeństwo majowe, Msza św. Za †† z rodziny Glajc, Wysłych i Lazar;
PIĄTEK (dnia 18 maja)
7,00 Za † męża Edwarda w 6 rocznicę śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Jerzego Olszewskiego
SOBOTA (dnia 19 maja)
7,00 Za † Ludwika Stanę, od żony Henryki
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † brata Kazimierza Staniczka, od Czesława z rodziną
20,00 Wigilia Zesłania Ducha Św. – czuwanie modlitewne
23,00 Za parafian
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. (dnia 20 maja)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wacława z okazji urodzin
9,30 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św., ich rodziców
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji urodzin, Liturgia chrzcielna,
błogosławieństwo rocznego dziecka Igi Hladky
15,30 Nabożeństwo dziękczynne za dar I Komunii św.
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Martyny z okazji 18 urodzin

3.Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św.
Bogurodzicy, w środę o g. 19,15 – Msza św. dla wspólnoty Matek w Modlitwie; w
czwartek po wieczornej Mszy św. – próba liturgii przed I Komunią św. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. obejmujemy szczególna modlitwą. W piątek od g.
14,30 – Spowiedź św. dla dzieci, a uroczystość I Komunii św. w przyszłą niedzielę o
g. 9,30 (większość ławek będzie zarezerwowana - prosimy o uwzględnienie tego
przez innych uczestników tej Mszy św.).
4.Pozostałe obchody liturgiczne w tym tygodniu: w poniedziałek – święto św. Macieja, apostoła, a w środę święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski.
5.Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św., dziś modlitwę nowenny
odmawiamy po każdej Mszy św., w tygodnia podczas nabożeństw majowych o g. 17,
na które serdecznie zapraszamy. Natomiast w sobotę o g. 20 rozpocznie się czuwanie
modlitewne Wigilii Zesłania Ducha Św., na które zapraszamy wraz ze wspólnotą św.
Bogurodzicy.
6.Są jeszcze miejsca na dwudniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów: w Limanowej, Starym Sączu, Dębowcu k/Jasła i Czernej w dniach 11-12 czerwca Koszt ok.
170 zł. Zapisy do końca maja w zakrystii z zaliczką 50 zł. Więcej szczegółów na plakacie.
7.Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 32.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Bóg
zapłać za ofiary na potrzeby parafii, w przyszłą niedzielę – kolekta zbierana przez
członków rad parafialnych przeznaczona będzie na cele inwestycyjne (przygotowanie
do uroczystości poświęcenia kościoła).
Tylko w Bogu jest pełnia nadziei, która otwiera nam niebo i daje wieczne szczęście. Niech
Boże błogosławieństwo umocni nas w drodze do nieba.

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 ŁAGIEWNIK
W dniach 30.04-03.05 wraz z grupą młodzieży
braliśmy udział w VI diecezjalnej pielgrzymce z Bielska-Białej do Łagiewnik. 100 kilometrów, 4 dni, niezliczona ilość wrażeń. Te specyficzne rekolekcje
w drodze upłynęły nam pod hasłem wziętym z 1 Listu
św. Pawła do Koryntian „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1Kor 1,26). Swoim doświadczeniem
powołania dzielili się nie tylko kapłani (w naszej grupie
brata Alberta towarzyszyło nam ich 5) czy siostry zakonne (była z nami s. Gabriela ze zgromadzenia sióstr
Albertynek) , ale próbowaliśmy zastanowić się jak realizować
swoje
powołanie
do
świętości
w
życiu
codziennym.
Pielgrzymka to jednak nie tylko modlitwa i rozważania konferencji. Przez cały czas dzielnie towarzyszyła
nam grupa muzyczna, która dźwiękami gitary, śpiewem
i okrzykami (nieśmiertelne „fala od znaku!” „żegnamy
was alleluja!”) pozwalała zapomnieć o trudach marszu.
Mogliśmy też doświadczyć niesamowitej gościnności
zarówno w trasie, na postojach jak i w czasie noclegów,
gdzie łazienka i miejsce do spania stawały się spełnieniem wszystkich oczekiwań i marzeń pielgrzyma.
Pierwszego dnia po Eucharystii w hałcnowskiej bazylice Matki Bożej pobłogosławił nas na drogę Biskup Roman Pindel, natomiast w Centrum św. Jana Pawła II
przywitał nas Biskup pomocniczy Piotr Greger, skąd
wspólnie, po modlitwie i błogosławieństwie relikwiami
świętego Papieża, udaliśmy się do bazyliki Bożego Miłosierdzia
na
Koronkę
i
Eucharystię.
Ufamy, że owoce tego trudu pielgrzymowania będą
coraz bardziej widoczne w naszej codzienności. Wiemy
też, że to wyjątkowe doświadczenie będziemy chcieli
powtarzać w kolejnych latach- już dziś zapraszamy
wszystkich chętnych!
ks. Przemek

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 19(170)/2018, dnia 13 maja 2018 r.
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE; CZYTANIA MSZALNE:
DZ 1,1-11 PS 47 EF 1,17-23 MK 16,15-20
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i
nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty
do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A
podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale
oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan
chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i
chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu. …
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam
ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to
znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest
nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa
wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas
wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał
dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej
prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i
władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko
poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową
dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia
wszystko na wszelki sposób.
Zakończenie Ewangelii według świętego Marka
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje
złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać
będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na
chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi
Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Dziś w liturgii wspominamy chwilę, kiedy Chrystus przestał być widoczny dla ludzkich oczu, a
uczniowie byli świadkami
Jego do chwały niebieskiej. Jezus nie odszedł,
jest z nami wciąż obecny,
aczkolwiek w inny sposób. Mamy Jego zapewnienie, że pozostanie z
nami po wszystkie dni, aż
do skończenia świata.
Teraz wzywa nas, tak jak
wezwał Apostołów do
głoszenia Ewangelii całemu światu. Głoszenie
Ewangelii to nic innego
jak budowanie nieba w
sercach ludzi, już teraz.

