PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VI Tydzień okresu zwykłego, 1 II – 24 II 2019 r.
NIEDZIELA (dnia 17 lutego)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Pawła z okazji urodzin
11,30 W intencji mieszkańców ul. Górny Bór 3
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za † Barbarę Strządała w 2 rocznicę śmierci
PONIEDZIAŁEK (dnia 18 lutego)
7,00 1. Za † Ryszarda Sobeckiego, od Katarzyny Moskała z dziećmi;
2. (poza parafią) Za †† rodziców Marię i Ludwika Więzików i Antoniego
Więzika
WTOREK (dnia 19 lutego)
17,00 1. Za † Jana Sobczyka, od Krzysztofa z rodziną
2. (poza parafią) Za † Tomasza Czudka, od kuzynek Sylwii i Wioli z rodzinami
ŚRODA (dnia 20 lutego), śś. Hiacynty i Franciszka, dzieci z Fatimy
7,00 1. Za † Adama Niewiarowskiego, od kolegów z pracy z zakładu Nexotech
ze Skoczowa i Żywca,
2. (poza parafią) Za † Elżbietę Czyż, od Bogusława i Antoniego Kaników
CZWARTEK (dnia 21 lutego)
17,00 1. Za † Władysława, od żony i syna z rodziną
2. (poza parafią) Za † Ryszarda Sobeckiego, od Moskałów z Podobina
PIĄTEK (dnia 22 lutego)
17,00 1. Za † męża Leszka Lasotę w 5 rocznicę śmierci;
2. (poza parafią) Za † Ryszarda Sobeckiego, od Moskałów z Podobina
SOBOTA (dnia 23 lutego)
7,00 Za † Jana Sobczyka, od sąsiadów z klatki
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Stanisława z okazji urodzin
NIEDZIELA (dnia 24 lutego)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Haliny z okazji 70 urodzin
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuków: Kamila z okazji 18 urodzin oraz
Natalii, Pawła, Kingi, Marty i Szymona, od babci Marii
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Amelii z okazji 11 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela zwykła, dnia 17 II 2019 r.
Przy wyjściu z kościoła - prasa katolicka.
Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach niedzielnych.
W ty tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna bezpośrednio po Mszy św. Od
poniedziałku do piątku będzie tylko jedna Msza św. w tygodniu (w poniedziałek i w środę rano o g. 7, w pozostałe dni Msza św. o g. 17).
Zakończył się Tydzień z Panem Bogiem dla dzieci. Dziękujemy prowadzącym,
wolontariuszom, ofiarodawcom tego dzieła.
W piątek przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła.
We wtorek o g. 19 kolejne spotkanie kursu Alfa w domu spotkań, w sobotę po
rannej Mszy św. – spotkanie Apostolatu Maryjnego w salce pod probostwem.
Dziękujemy za ofiary na potrzeby inwestycyjne (pokrycie kosztów wymiany pieca
c.o. w domu spotkań).
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór - domy prywatne i ul. Parkowej. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców Międzyświecia.
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono umocni naszą wiarę i przynależność do Chrystusa, bo tylko prawdziwe przylgnięcie do Jezusa gwarantuje
szczęście i miano „błogosławieni” już tutaj na ziemi.

Kancelaria
parafialna czynna:

pn. i pt. g. 8-9,
wt. i czw. g. 15,30-16,30
środa, g. 18-19
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00 i 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, g. 17

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,
błogosławienie rodzin po Mszy
chrzcielnej

Tydzień z P. Bogiem - „Niech mówią zwierzęta”
W pierwszym tygodniu
ferii zimowych, tj. 1115.02.2019, przy Szkole
Podstawowej nr 8 odbył
się kolejny Tydzień z Panem Bogiem. W tym roku
odbywał się on pod hasłem
"Niech mówią zwierzęta".
Dzieci poznały różne historie z Biblii, których bohaterami są właśnie zwierzęta. Poprzez opowiadanie i pracę w grupach przyglądaliśmy się, czego możemy się od nich uczyć.
Nie zabrakło również
czasu na zabawę, w
np. kalambury lub
"Zwierzątkowo". To
był na prawdę owocny,
pełen ewangelizacji
czas dla ok. 50 dzieci uczestników i dla trzydziestki wolontariuszy
spośród młodzieży.
Codzienną relację można zobaczyć na naszej stronie
na Facebooku.
Bóg zapłać prowadzącym:
ks. Przemkowi, paniom Dorocie, Basi, Edycie, Justynie
i Paulinie oraz wszystkim za
okazane wsparcie i modlitwę!
Weronika

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160; 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 7(210)/2019, dnia 17 lutego 2019 r.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
JR 17,5-8; PS 1; 1 KOR 15,12.16-20; ŁK 6,17.20-26
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest
on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i
bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan
jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców».
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą
niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli nie
zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie,
poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był
tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z
Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł
oczy na swoich uczniów i mówił:
Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo
Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie
nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się
będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo
bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę
waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć
będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić
się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was
będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
„Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych” –
modli się Kościół w
kolekcie 6 niedzieli
zwykłej i wyznaje swoje
pragnienie goszczenia
Boga. Uczestnicząc w
Eucharystii jesteśmy
gośćmi Pana Boga.
On przyjmuje nas serdecznie i z radością.
Przy Nim czujemy się
bezpieczni, bo On kocha każdego człowieka.
Otwórzmy serca na tę
ogromną szansę spotkania i goszczenia Boga w naszych sercach.

