PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VII Tydzień okresu zwykłego, 24 II – 3 III 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 25 lutego)
7,00 Za † Tomasza Czudka, od siostry Ani z rodziną
17,00 Za †† z rodzin: Wysłych i Glajc
WTOREK (dnia 26 lutego)
7,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od córki Agnieszki z mężem Tomaszem
17,00 1. Za † Władysława Gapa, od sąsiadów z klatki;
2. Za † Arkadiusza Stefaniaka w 30 dzień po śmierci
ŚRODA (dnia 27 lutego)
7,00 1. Za † Jana Sobczyka, od rodziny Majka; 2. Za † Kazimierza Niemca, od mamy
Stefanii
17,00 Za † męża Bolesława
CZWARTEK (dnia 28 lutego)
7,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od córki Moniki
17,00 W intencji chorych oraz w intencjach parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
I PIĄTEK (dnia 1 marca)
7,00 1. Za † Elżbietę Ambrosiewicz, od chrzestnej;
2. Za † Kazimierza Niemca w 30 dzień po śmierci, od żony z dziećmi
17,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od wnuczki Mai i wnuka Arka
I SOBOTA (dnia 2 marca)
7,00 Msza św. wynagradzająca za grzechy za wstawiennictwem Niepokalanego Serca
NMP; Różaniec fatimski
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Kazimierza z okazji urodzin
NIEDZIELA (dnia 3 marca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Haliny z okazji 70 urodzin
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30Dziękczynno-błagalna w intencji wnuków: Kamila z okazji 18 urodzin oraz
Natalii, Pawła, Kingi, Marty i Szymona, od babci Marii
15,00 Początek nabożeństwa czterdziestogodzinnego nabożeństwo ekspiacyjne
16,30 Dziękczynno-błagalna za właścicieli i pracowników restauracji Nowa Maja

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII Niedziela zwykła, dnia 24 II 2019 r.
Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach niedzielnych.
Od tego tygodnia kancelaria parafialna będzie czynna w zwykłych godzinach,
codziennie też będą Msze św. rano wieczorem.
We wtorek o g. 19 kolejne spotkanie kursu Alfa w domu spotkań.
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Wszystkich zachęcamy do
odnowienia życia sakramentalnego. Spowiedź św. dla dzieci w czwartek o g.
16, dla młodzieży w piątek o g. 16. Msza szkolna dla młodzieży, dzieci praktykujących pierwsze piątki miesiąca w piątek o g. 17. Po Mszy św. – spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania. W piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
W sobotę zapraszamy czcicieli Matki Bożej na Mszę św. wynagradzającą o g. 7 i
po niej na nabożeństwo różańcowe. W sobotę od g. 8 odwiedziny chorych z
posługą sakramentalną. Prosimy zgłosić chorych w zakrystii.
Od przyszłej niedzieli po Mszy św. o g. 7,30 i 9,30 w domu spotkań będzie czynna kawiarenka parafialna. Zachęcamy do skorzystania z okazji do wspólnej
rozmowy i budowaniu więzi przy kawie, herbacie, słodyczy. Chętnych do
posługi dyżurujących wolontariuszy w poszczególne niedziele prosimy o
zgłaszanie się w zakrystii lub u p. Justyny.
W przyszłą niedzielę – ostatnią przed Wielkim Postem – rozpoczniemy popołudniową adoracją nabożeństwo czterdziestogodzinne, nabożeństwo w duchu
ekspiacyjnym, wynagradzającym.
Od 25 lutego do 31 marca będą trwały zapisy na Pieszą pielgrzymkę Diecezji
Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik. Zachęcamy do udziału. Szczegóły na plakacie w gablotce i na stronie internetowej www.faustyna.bielsko.pl. Zapisy
będą prowadzone za pośrednictwem internetu oraz w wyznaczonych miejscach (najbliżej w Bielsku w księgarni św. Rity przy dworcu PKS i w Cieszynie w parafii św. Jerzego).
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli – 1465 zł na pokrycie kosztów wymiany pieca
c.o. w domu spotkań oraz za dziś składane ofiary na bieżące potrzeby parafii.
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty mieszkańcom Międzyświecia.
W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 3.

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”
Na każdym spotkaniu minionego Tygodnia z Panem Bogiem dzieci poznawały jedno zwierzę występujące w Biblii, którym Bóg chce się posłużyć, aby
nas czegoś nauczyć. Rozpoczęliśmy od zagadki
o wróblu oraz historii uzdrowienia przy sadzawce
Betesda, z których nauczyliśmy się, że każdy z nas
osobno jest równie ważny dla Boga. Kolejny dzień
poprowadziły postaci lwa i węża. Omawialiśmy sprawy związane z kuszeniem i pokazywaliśmy, że znajomość Słowa Bożego pomaga w pokonywaniu pokus
szatana, a konsekwencją grzechu, jak w przypadku
fragmentu Wj 21,1-10 o jadowitych wężach, jest
śmierć. Jednakże wyjściem z grzechu jest uwierzenie
w Jezusa. Osioł pokazał nam, abyśmy nie trwali
w uporze tak jak w środowej historii Baalama i bez
jakiegokolwiek kombinowania, uczyli się słuchania
i mądrości Boga. Następnego dnia słuchamy o ucieczce Eliasza przed królową Izebel oraz kierując się strachem, prorok decyduje się samemu działać - bez Boga. Widząc załamanie Eliasza, Bóg daje mu pokarm
i objawia Swą chwałę w lekkim powiewie wiatru.
Dowiadujemy się, że "ci co zaufali Panu, odzyskują
siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia", tym samym ucząc się nowej piosenki :). Na
ostatnim spotkaniu mówiliśmy o Danielu i jego towarzyszach uprowadzonych do Babilonu, którzy nie
chcąc spożywać pokarmów składanych w ofierze bożkom, jedli jarzyny i wodę, dzięki czemu pozostali nieskazitelni jak gołębie. Codziennie rozwiązywaliśmy
ćwiczenia w grupkach związane ze zwierzątkiem
i historią danego dnia, a także uczestniczyliśmy w
tematycznych grach. Dzięki drożdżówkom i ciepłym
posiłkom mieliśmy spory zapas energii do dalszej
zabawy. To był dobry Tydzień!
Gosia
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Biuletyn Niedzielny
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
Nr 8(211)/2019, dnia 24 lutego 2019 r.
VII NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
1 SM 26,2.7--23; PS 103; 1 KOR 15, 45-49; ŁK 6,27-38
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące
doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni
Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu…
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni
Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co
duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy
człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów
ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam,
którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto
uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz,
nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem
miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się
wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym,
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam
dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo
otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A
wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego;
ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie
wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad
brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką
miarą, jaką wy mierzycie».
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Zgromadziliśmy się,
aby razem sprawować
pamiątkę Pana, aby
uobecniać Jego Śmierć
i Zmartwychwstanie.
Wierzymy, że uwielbiony Pan jest wśród nas
obecny. Jego miłość
czyni nas wspólnotą
braci i chociaż grzech
osłabia wzajemną więź
miłości, to jednak Ciało i Krew Chrystusa,
które przyjmujemy,
przemieniają nas i na
nowo jednoczą we wzajemnej miłości ku sobie
i Chrystusowi.

