PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
III Tydzień okresu wielkanocnego, 28 IV – 5 V 2019 r.
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
15,45 Nabożeństwo Drogi Światła
16,30 Dziękczynno-błagalna za Kamila z okazji 18 oraz rodziców z okazji urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 6 maja), święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
7,00 Za †† teściową Helenę Małysa w 18 r. śmierci, Władysława, Józefa i Andrzeja
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† rodziców z obu stron i brata Karola
WTOREK (dnia 7 maja)
7,00 Za † Teresę Stanieczek, od Heleny Medwid
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Jerzego Olszewskiego w 9 r. śmierci, od
żony i córki
ŚRODA (dnia 8 maja), uroczystość św. Stanisława patrona Polski
7,00 Za †† rodziców z obu stron
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† rodziców Stefanię i Daniela
CZWARTEK (dnia 9 maja)
7,00 Za † Edwarda Gruszkę, od szwagra Eugeniusza i Teresy Kisiałów
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za †† Mariannę i Juliana;
2. Za † Marię Pająk, od chrześniaka Grzegorza z rodziną z Międzyrzecza
PIĄTEK (dnia 10 maja)
7,00 Za † ks. Piotra Kocura w 4 r. śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za † ks. Piotra Kocura;
2. Za † Waltera Temmermana w 5 r. śmierci
SOBOTA (dnia 11 maja)
7,00 Za †† Marię i Wilhelma Chrapków
14,30 Ślub rzymski: Dariusz Markiewicz – Dorota Herok
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za † Kazimierza Niemca, od Janka z żoną z
Bielska-B.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 12 maja);
7,30 Za † Marcina Budnego, od siostry Doroty, Zuzi, Jana Hebdy
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krzyztofa z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Kamila z okazji 18 urodzin
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Kingi i Michała z okazji 1 r. ślubu oraz 30
urodzin Michała

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkanocna, dnia 5 V 2019 r.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Biblijny. Zaproszeni jesteśmy w tym
roku szczególnie do czytania Ewangelii wg św. Jana. Po Mszy św. zachęcamy
do uczczeniu przed ołtarzem księgi Pisma Św. i zabranie karteczki z proponowanym fragmentem J do przeczytania i rozważenia.
Dziś na g. 15,45 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła. Od poniedziałku do
soboty zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach majowych o g. 17.
We wtorek zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zawiązanie wspólnoty, błogosławieństwo wody, soli i oleju o g. 19, o 19,30
Msza św., następnie adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy wstawiennicze.
W środę obchodzić będziemy uroczystość św. Stanisława patrona Polski. W tym
dniu o g. 10 w katedrze w Bielsku ks. biskup ordynariusz udzieli święceń diakonatu akolitom naszej diecezji – modlimy się za kandydatów do święceń.
Także w środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora do sali domu spotkań. W środę nie będzie czynna kancelaria parafialna.
Z inicjatywy Apostolatu Maryjnego miesiąc maj jest miesiącem Nieustającej Modlitwy w intencji Ojczyzny. Dla naszej parafii został wyznaczony dzień 8 maja. Zapraszamy chętnych parafian do włączenia się w tę krucjatę modlitewną.
Przy wyjściu z kościoła można zadeklarować określoną godzinę modlitwy (w
dowolnym miejscu i formie – o szczegółach poinformują chętnych osoby zapisujące).
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o powołania do służby w
Kościele.
W czwartek po wieczornej Mszy św. – próba liturgii przed I Komunią św., a w
piątek po wieczornej Mszy św. – spotkanie formacyjne dla kandydatów do
Bierzmowania. W piątek zapraszamy do modlitwy w intencji śp. ks. proboszcza Piotra Kocura w 4 r. jego śmierci.
Dziękujemy za ofiary na potrzeby diecezji. Przy wyjściu z kościoła do puszek
można składać ofiary na radio diecezjalne „Anioł Beskidów”.
Bóg zapłać za sprzątanie mieszkańcom ul. Morcinka 21. W tym tygodniu prosimy
o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 23.
W zakrystii zapisy na trzydniową pielgrzymkę do sanktuariów Dolnego Śląska
(m.in. Bardo Śl., Wambierzyce, Krzeszów, Henryków, Legnica) 1-3 lipca.
Koszt ok. 250 zł (zaliczka przy zapisie 100 zł). Szczegóły w gablotce.

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

Owocne głoszenie Ewangelii – od czego zależy?
„Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez
samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego,
z wielką siłą przekonania” (1 Tes 1,5).
W liturgii słowa trzeciej niedzieli wielkanocnej słyszymy
o apostołach, którzy głoszą ewangelię. Wypełniają zadanie,
które zmartwychwstały Jezus powierzył im w dniu wniebowstąpienia: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt 28,19-20). to najważniejsze zadanie, jakim jest głoszenie ewangelii, Pan Jezus ob-jawił apostołom podczas swego ziemskiego życia w obrazie łowienia ryb.
Wielkie doświadczenie pracy rybaków na głębiach wodnej
toni pozwoliło Piotrowi, Jakubowi, Janowi oraz innym apostołom dobrze poznać ważne aspekty dzieła głoszenia ewangelii.
Jest ich kilka, ale dwa czynniki decydują o jego owocach:
1. odwaga „rybaków ludzi” i 2. moc Ducha czyli obecność
Pana, który JEST…
Dziękujmy za słowa Ewangelii, które zostały nam przekazane i poświadczone przez rodziców, katechetów i kapłanów –
pełnych mocy Ducha Świętego. to ta moc ostatecznie zapaliła
w nas iskrę wiary w Chrystusa. Prośmy równocześnie o tę
moc Ducha dla nas, abyśmy potrafili Ewangelię zbawienia
odważnie głosić tym, którzy jej w naszym środowisku nie
znają albo jeszcze nie rozumieją. Prośmy o wsparcie duchowe
apostołów, bohaterów dzisiejszej Ewangelii, i świętych, którzy
dzięki swojemu poświęceniu,
ufając
w
moc
Pana
i Ducha, stali się rzeczywiście „rybakami ludzi”. Oby
za każdym z nas podążał szereg ludzi, którzy wraz z nami
idą
za
Chrystusem,
a zostali pociągnięci słowem
Ewangelii rzuconym przez nas
w ich serca i sumienia – w ich
nieśmiertelne
dusze!
(fragment konferencji na tegoroczny Tydzień Biblijny)

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 18(221)/2019, dnia 5 maja 2019 r.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYTANIA MSZALNE:
DZ 5, 27B-32. 40B-41; PS 30; AP 5, 11-14; J 21, 1-19;
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie
nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka?”. Odpowiedział Piotr i Apostołowie: ”Trzeba
bardziej słuchać Boga niż ludzi. ...
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących
głosem donośnym: ”Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i
mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”...
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr
powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z
tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,
a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”.
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią
szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła
łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko
około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a
na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb,
któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości
sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z
uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że
to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już
trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy
spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że
Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do
niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po
raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu
po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce
moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się
sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby
zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego:
„Pójdź za Mną!” .
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WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Wśród ludzkich nieszczęść i katastrof człowiek jest bezsilny i bezradny. Wtedy rodzą się trudne
pytania, które nie znajdują
sensownej odpowiedzi.
Tylko wiara w Zmartwychwstałego Jezusa
może przynieść naszym
sercom nadzieję, ukoić ból
i wlać Boży pokój.
Po zmartwychwstaniu
Chrystus ukazał się apostołom, ofiarowując im
pokój. My też potrzebujemy takiego spotkania.
Właśnie po to zgromadziliśmy się na Ofierze Eucharystycznej. Za chwilę
On sam przyjdzie pod postacią chleba i wina, by
nas pokrzepić i umocnić.

