PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
III Tydzień Wielkiego Postu, 24 III – 31 III 2019 r.
III NIEDZIELA W. POSTU (dnia 24 marca)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Gruchel z prośbą o błogosł. Boże
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Górny Bór 4
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców ul. Górny Bór 6
15,45 Nabożeństwo Gorzkich Żali i kazanie pasyjne
16,30 W intencji wnuków o Boże błogosław. i dary Ducha Św. dla całej rodziny
PONIEDZIAŁEK (dnia 25 marca), Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od Bożeny i Zbigniewa Siemieńców z Chicago
17,00 Za † Basię Giełda
WTOREK (dnia 26 marca)
7,00 Za †† mamę Matyldę Starowicz w 15 r. śmierci, tatę Władysława i siostrę Agatę
17,00 1. Za †† mamę Emilię i tatę Franciszka z okazji rocznicy śmierci;
2. Za † Bolesława Suszkę w 30 dzień po śmierci, od całej rodziny
ŚRODA (dnia 27 marca)
7,00 Za † mamę Wandę w 6 rocznicę śmierci
17,00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od Marceliny i Krzysztofa Sulocha i dzieci z Chicago
CZWARTEK (dnia 28 marca), Rekolekcje wielkopostne
7 ,00 Za † Tomasza Czudka, od rodzin Pyka i Pawlik
16,20 Różaniec do Matki Bożej 7 Boleści
17, 00 1. W intencji rodzin oraz w intencjach parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci;
2. Za † Kazimierza Niemca, od córki Wioletty z rodziną
PIĄTEK (dnia 29 marca), Rekolekcje wielkopostne
7, 00 Za † Ryszarda Sobeckiego, od Tomasza Knurowskiego z rodziną
17,00 Wypominki, Droga krzyżowa i Msza św.: 1. Za † córkę Beatę w 10 r. śmierci;
2. Za † Arkadiusza Stefaniaka, od rodziny Wróblewskich
SOBOTA (dnia 30 marca), Rekolekcje wielkopostne
7,00 Za † Mariana Nowosińskiego, od chrześniaczki Gabrysi z rodziną;
17,00 1. Za † Marię i Bronisława Warzechów w 25 rocznicę śmierci;
2. Za † Włodzimierza Niezgódkę, od siostry
IV NIEDZIELA W. POSTU (dnia 31 marca), Zakończenie rekolekcji
7,30 1. Za parafian; 2. Za † Henryka Górnioka, od sąsiadów z klatki
9,30 1. W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji córki Joanny z okazji urodzin
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Elizy z okazji 10 urodzin;
2. Dz-bł. w intencji Andrzeja Boboli w 40 urodziny, od rodziców i rodziny
15,45 Nabożeństwo Gorzkich Żali i kazanie pasyjne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Oli o światło Ducha Św. na czas egzaminów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkiego Postu, dnia 24 III 2019 r.
Zapraszamy do kawiarenki parafialnej po Mszy św. o g. 7,30 i 9,30 w sali domu spotkań. Dziękujemy wolontariuszom posługującym i osobom ofiarującym ciasta.
Dziś o g. 15,45 zapraszamy na kolejne nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym, a w piątek na Drogę krzyżową o g. 17.
W poniedziałek będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
także dzień świętości życia i modlitwy w intencji dzieci poczętych. Podczas
Mszy św. o g. 7 i 17 można włączyć się uroczystym aktem w Dzieło Adopcji
Dzieci Nienarodzonych. Chętnych prosimy o zabranie ze stolika deklaracji i
przyniesienie wypełnionej na Mszę św. w poniedziałek. Ofiarą do puszek
wspieramy w tym dniu Dom Matki i Dziecka, modlitwą także obejmujemy
całą diecezję w 27 rocznicę jej erygowania.
Od czwartku do niedzieli będziemy przeżywać parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi misjonarz ze Zgromadzenia Redemptorystów z Barda Śl.
o. Marcin Gacek. Zapraszamy do licznego udziału w spotkaniach rekolekcyjnych od czwartku do soboty podczas Mszy św. o g. 7 i 17, młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy w piątek o g. 18,30, chorych i starszych parafian zapraszamy w sobotę o g. 7, zakończenie rekolekcji w przyszłą niedzielę podczas każdej Mszy św. – dzieci z rodzicami szczególnie zapraszamy o g. 11,30.
Zachęcamy też do skorzystania z sakramentu pokuty, okazja od czwartku do
soboty o g. 6,30 i 16, dzieci zapraszamy do Spowiedzi w czwartek, a młodzież
z kl. VII, VIII, III G i ponadgimnazjalnej – w piątek o g. 16. Szczegółowy
program rekolekcji jest w biuletynie, gablotce i na stronie internetowej. Rekolekcje szkolne dla uczniów SP 8 będę w następnym tygodniu od poniedziałku
do środy, ich plan podany będzie w przyszłą niedzielę.
W zakrystii zapisy na wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej na Drogę Krzyżową w
sobotę 6 kwietnia (wyjazd o g. 9), a do końca marca można jeszcze zapisywać
się na Pieszą Pielgrzymkę do Łagiewnik do grupy św. Alberta (30 IV-3 V).
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli na instalacje pierwszych stacji Drogi Krzyżowej) oraz na dzieci Afryki (dzieło Ad gentes).
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty oraz dekoracje mieszkańcom u. Morcinka 9. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 13.

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

Duchu Święty, przyjdź!
PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
28-31 III 2019 r.
Czwartek, dnia 28 marca, Rozpoczęcie rekolekcji
g. 7 i 17 – Msza św. z ogólną nauką rekolekcyjną
g. 15,00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu,
od g. 16,00 – Spowiedź św. dla dorosłych oraz dzieci z
kl. IV, V i VI
16,20 – Różaniec do Matki Bożej 7 Boleści
Piątek, dnia 29 marca
g. 7 i 17,30 – Msza św. z ogólną nauką rekolekcyjną
g. 15,00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu,
od g. 16,00 – Spowiedź św. dla dorosłych oraz uczniów
kl. VII, VIII i III G;
g. 17 – Droga Krzyżowa
g. 18,30 – spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i wspólnoty młodzieżowej Effatha
Sobota, 30 marca,
g. 7,00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i
starszych
g. 17 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
g. 15,00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu,
od g. 16,00 – Spowiedź św. dla dorosłych
Niedziela, 31 marca, Zakończenie rekolekcji
Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o g. 7,30, 9,30,
11,30 (dla dzieci i rodziców) i 16,30
g. 15,45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Rekolekcje będzie głosił o. misjonarz Marcin Gacek,
redemptorysta z Barda Śl.
________________________________
Rekolekcje szkolne dla uczniów SP 8 odbędą się w
dniach 1-3 kwietnia. Szczegółowy program rekolekcji
podany zostanie w następnym numerze biuletynu.

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 12(215)/2019, dnia 24 marca 2019 r.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; CZYTANIA MSZALNE:
WJ 3,1-8A.13-15, PS 103; 1 KOR 10,1-6.10-12; ŁK 13,1-9
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów,
zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do
góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął
ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do
siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku…
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie
wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli
przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w
obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus. Lecz w większości z
nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się
zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy
nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego
zagłady.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach,
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła
się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż
inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział
im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata,
odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a
nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on
mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię
je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości
możesz je wyciąć.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Gromadzimy się przy ołtarzu Pana, aby skosztować i
zobaczyć, jak dobry jest
Pan, który nas powołał do
zbawienia. On dał nam
swojego Syna, aby stał się
ofiarą przebłagalną za
nasze grzechy i całego
świata. Chrystus pragnie
swoją miłość wlać w serca
ludzkie. Po raz kolejny
Jezus przypomina nam
dzisiaj o potrzebie nawracania, czyli powrotu do
Niego. Bóg jest cierpliwy
wobec nas, czeka na decyzję człowieka. Bóg w kierunku człowieka robi 99
kroków, ale jeden pozostawia nam. Gdy nie stawiamy przeszkody i przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością rozświetlić całe nasze życie..

