PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
II Tydzień okresu wielkanocnego, 21 IV – 28 IV 2019 r.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA -Miłosierdzia Bożego (dnia 28 kwietnia);
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Stanisława z okazji 60 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji róż różańcowych oraz za ††członków róż
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Moniki i Jarosława z okazji 10 rocznicy ślubu
15,00 Koronka, adoracja i nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego
16,30 Dziękczynno-błagalna za Alinę, córkę Beatę i wnuka Łukasza z okazji urodzin
PONIEDZIAŁEK (29 IV), święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy
7,00 1. Za † Edwarda Gruszkę, od rodziny Rzepeckich
2. Za † Irenę Rajwa
17,00 Za †† tatę Jerzego i dziadków z obu stron
WTOREK (dnia 30 kwietnia), uroczystość św. Wojciecha patrona Polski
7,00 Za † Teresę Stanieczek, od Grażyny i Piotra Kuźniar
17,00 Za †† rodziców z obu stron i rodzeństwo
ŚRODA (dnia 1 maja), św. Józefa Rzemieślnika
7,00 Za †† rodziców Jadwigę i Michała, szwagra i szwagierki
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za †† Witalię i Franciszka Hylów
2. (poza parafią) Za † Bolesława Jarosza, od sąsiadów z klatki
I CZWARTEK (dnia 2 maja)
7,00 Za powołanych do służby Bożej: ks. Piotra Kroczka, s. Mariannę, s. Joannę, za
†† ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa oraz o nowe powołania z naszej parafii
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za † Władysława, od żony i syna z rodziną;
2. (poza parafią) Za † Marcina Budnego, od Mamy
PIĄTEK (dnia 3 maja); uroczystość NMP Królowej Polski
7,30 Za † Ewę Walecką, od pracowników Kuźni
9,30 Za Ojczyznę
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty z okazji 50 urodzin
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Włodzimierza z okazji 70 urodzin
I SOBOTA (dnia 4 maja), św. Floriana
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających; Różaniec fatimski
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za † Helenę Folwarczny, od synowej Teresy; 2. W intencji tegorocznych maturzystów naszej parafii o światło Ducha Św.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 5 maja); Niedziela Biblijna
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli i Karola z okazji 50 r. ślubu
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Michała i Karoliny z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji pradziadków Barbary, Antoniego i Karola o
zdrowie i potrzebne łaski oraz za † Anielę
16,00 Nabożeństwo Drogi Światła
16,30 Dziękczynno-błagalna za Kamila z okazji 18 oraz rodziców z okazji urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Miłosierdzia Bożego, dnia 28 IV 2019 r.
Dziś o g. 15 zapraszamy na Koronkę, adorację oraz o g. 16 na nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.
W poniedziałek obchodzić będziemy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy, a
we wtorek przeniesiona z Oktawy Wielkanocy uroczystość św. Wojciecha patrona
Polski.
W środę we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika modlimy się o Boże błogosławieństwo
dla każdej ludzkiej pracy oraz za tych, którzy tej pracy zostali pozbawieni. W tym
dniu – pierwszym dniu maja poświęconego czci Najświętszej Maryi Panny zapraszamy na pierwsze nabożeństwo majowe o g. 17 – przez cały miesiąc na te nabożeństwa
zapraszamy całe rodziny w tygodniu o g. 17 (po nabożeństwie Msza św. popołudniowa), a w niedziele i święta o g. 16.
We wtorek z bazyliki MB Bolesnej w Hałcnowie wyruszy diecezjalna piesza pielgrzymka
do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Modlimy się za pielgrzymów,
także z naszej parafii o owoce ich trudu. Zakończenie pielgrzymki 3 maja Mszą św. o
g. 15 w sanktuarium.
W piątek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
jest to także dzień modlitw w intencji emigracji polskiej. Msze św. będą w porządku
niedzielnym, szczególnie zapraszamy na Mszę w intencji Ojczyzny o g. 9,30. W tym
dniu nie obowiązuje post. Prosimy o wywieszenie narodowych flag od czwartku.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy w
czwartek do modlitwy za powołanych do służby Bożej i o nowe powołania, a w sobotę czcicieli Matki Bożej zapraszamy na g. 7 na Mszę św. wynagradzającą i nabożeństwo różańcowe. W sobotę od g. 8 – odwiedziny chorych z posługa sakramentalną.
Prosimy zgłosić chorych w zakrystii.
W sobotę na g. 17 zapraszamy naszych maturzystów na nabożeństwo i Mszę św. w
ich intencji.
Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela biblijna. W tym dniu kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby diecezji. Do puszek przy wyjściu z kościoła będzie można
złożyć ofiary na radio „Anioł Beskidów”. Rozgłośnia poprzez modlitwę i katechezę
prowadzi działalność ewangelizacyjną, informuje o wydarzeniach z życia parafii naszej diecezji. Radio utrzymuje się wyłącznie z ofiar, dlatego kwestę na rzecz rozgłośni
polecamy ofiarności wszystkich wiernych.
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli na pokrycie kosztów instalacji pierwszych stacji Drogi
Krzyżowej (7058 zł). Bóg zapłać za sprzątanie mieszkańcom ul. Morcinka 19. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 21.
W zakrystii można zapisywać się na organizowane przez naszą parafię pielgrzymki autokarowe: na Jasną Górę wraz z dziećmi komunijnymi 22 maja i na trzydniową pielgrzymkę do sanktuariów Dolnego Śląska 1-3 lipca. Koszt ok. 250 zł (zaliczka 100 zł).

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

Sakrament Miłosierdzia Bożego
Pragnę powiedzieć trzy słowa do duszy, która pragnie
stanowczo dążyć do świętości i odnosić owoc, czyli pożytek ze spowiedzi.
Pierwsze – całkowita szczerość i otwartość. Najświętszy i najmądrzejszy spowiednik nie może gwałtem wlać w
duszę tego, co pragnie, jeżeli dusza nie będzie szczera i
otwarta. Dusza nieszczera i skryta naraża się na wielkie
niebezpieczeństwo w życiu duchownym i sam Pan Jezus
nie udziela się takiej duszy w sposób wyższy, bo wie, że
ona nie odniosłaby korzyści z tych łask szczególnych.
Drugie słowo – pokora. Dusza nie korzysta należycie
z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie jest pokorna. Pycha
duszę utrzymuje w ciemności. Ona nie wie i nie chce
dokładnie wniknąć w głąb swej nędzy, maskuje się i unika wszystkiego, co by ją uleczyć miało.
Trzecie słowo – to posłuszeństwo. Dusza nieposłuszna
nie odniesie żadnego zwycięstwa, chociażby ją sam Pan
Jezus bezpośrednio spowiadał. Spowiednik najdoświadczeń-szy nic takiej
duszy nie pomoże. Na wielkie nieszczęścia naraża się
dusza nieposłuszna i nic nie postąpi w doskonałości, i
nie da rady w życiu duchownym. Bóg najhojniej obsypuje duszę łaskami, ale duszę posłuszną.
(z Dzienniczka św. s. Faustyny)
Pielgrzymka autokarowa do sanktuariów
Dolnego Śląska, 1-3 lipca 2019 r.
W programie m.in.: Bardo Śl. (sanktuarium MB Strażniczki Wiary, Góra Kalwaria, Góra Różańcowa), Krzeszów (bazylika MB Łaskawej), Wambierzyce
(sanktuarium MB Królowej Rodzin), Legnica
(sanktuarium Cudu Eucharystycznego), Henryków
(opactwo cysterskie).
Koszt ok 250 zł (w cenie przejazd, 2 noclegi, 2 obiadokolacje i 2 śniadania)
Zapisy w zakrystii z wpłatą zaliczki 100 zł do końca maja.

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 17(220)/2019, dnia 28 kwietnia 2019 r.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, MIŁOSIERDZIA BOŻEGO;
CZYTANIA MSZALNE:
DZ 5,12-16 PS 118 AP 1,9-11A.12-13.17-19 J 20,19-31
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów.
Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt
nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz
bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana.
Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby
choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. ...
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa
Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i
posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny,
Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei»...
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki
mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz
domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte,
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój
bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi
rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w
imię Jego.
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Miłosierdzie Boże, to miłość,
która jest bezinteresowna i
żaden człowiek nie potrafi
fizycznie, ani matematycznie
podać wagi tej miłości. Gromadząc się dziś przy stole
słowa i stole Ciała Chrystusa, chcemy jeszcze bardziej
uświadomić sobie prawdę, że
Bóg jest miłością. Ta miłość
przewyższa każdą ludzką
miłość. Miłość Boża ofiaruje
wszystko co ma, nie zostawia
sobie niczego. Bóg przecież
tak umiłował świat, że dał
nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze,
ale i całego świata. Podczas
sprawowania tej Eucharystii,
Bóg Ojciec ponowi dla nas
wielkie dzieło swojej miłości,
którego dokonał w swoim
Synu Jezusie Chrystusie.

