PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
IV Tydzień okresu wielkanocnego, 5 V – 12 V 2019 r.
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 W intencji Kingi i Michała z okazji 1 r. ślubu oraz 30 urodzin Michała
PONIEDZIAŁEK (dnia 13 maja), Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
7,00 Za † Teresę Stanieczek, od Sławka i Krzysztofa Lipko
17,00 Czuwanie fatimskie: Nabożeństwo majowe; Godzina Miłosierdzia
18,15 – Różaniec cz. I; 19,00 – Różaniec, cz. II
20,00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Zbigniewa z okazji 30 rocznicy święceń
kapłańskich;
2. Za † mamę Władysławę; Procesja, Apel Jasnogórski
WTOREK (dnia 14 maja), święto św. Macieja Apostoła
7,00 Za †† ks. Piotra Kocura, ks. Gerarda Kurpasa i ks. Stanisława Gawlasa
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Józefa Sobola, od Jadwigi
ŚRODA (dnia 15 maja)
7,00 Za † Edwarda Gruszkę, od rodziny Puszczewicz
17,00 Nabożeństwo, Msza Za †† Danutę Kołatek, Kazimierę i Stanisława Stebelskich
CZWARTEK (dnia 16 maja), święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski
7,00 Za †† Danutę Placha i Eugeniusza
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Cecylii
z okazji urodzin;
2. Za † Jana Grenia w 30 dzień po śmierci, od żony
PIĄTEK (dnia 17 maja)
7,00 Za † Kazimierza Staniczka, od kolegi Janusza
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za †† Henryka Krzysztofczyka;
2. Za † Irenę Rajwa
SOBOTA (dnia 18 maja)
7,00 Za † Edwarda Gruszkę, od rodziny Mrzyk
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Martę Ramian, syna i rodziców
V NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 19 maja); Uroczystość I Komunii św.
7,30 Za wstawiennictwem Matki Bożej o zdrowie dla Joanny i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Anieli z okazji urodzin, jej córki Julii
z okazji 1 rocznicy urodzin; Liturgia chrzcielna
15,45 Dziękczynienie za dar I Komunii św. i Nabożeństwo majowe
16,30 Za † Włodzimierza Niezgódkę, od Ani Grzybowskiej z mężem

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocna, dnia 12 V 2019 r.

Po Mszy św. o g. 7,30 i 9,30 czynna jest kawiarenka parafialna. Zapraszamy.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitwy o powołania do służby Bożej
w Kościele. Pamiętajmy o tej intencji podczas modlitwy osobistej, a szczególnie zapraszamy w tym tygodniu do licznego udziału w nabożeństwach majowych, podczas których będziemy w to wołanie Kościoła się włączać. Dziś
zapraszamy na g. 16,00 a w tygodniu o g. 17.
W poniedziałek 13 maja – w 102 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie - rozpoczynamy w naszej parafii kolejny cykl fatimskich czuwań modlitewnych.
Rozpoczynamy o g. 17 nabożeństwem majowym i Godziną Miłosierdzia (nie
będzie w tym dniu Koronki o g. 15), o 18,15 zapraszamy na modlitwę różańcową (cz. I prowadzi Żywy Różaniec, cz. II – Apostolstwo Dobrej Śmierci),
na g. 20 zapraszamy całe rodziny do licznego udziału we Mszy św. z rozważaniem praw miłości, których uczy nas NMP. Po Mszy św. - procesja z figurą
MB Fatimskiej wokół kościoła i akt zawierzenia zakończony Apelem Jasnogórskim.
We wtorek obchodzić będziemy święto św. Macieja Apostoła, w czwartek –
święto św. Andrzeja Boboli patrona Polski. W piątek modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca. Zapraszamy w tym dniu do
licznego udziału w modlitwie Koronki o g. 15, a także do uczczenia relikwii
św. s. Faustyny po Mszy św. wieczornej.
We wtorek na g. 18 zapraszamy na spotkanie uczestników zakończonego niedawno kursu Alfa oraz wspólnotę św. Bogurodzicy, w piątek – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha.
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 9,30 dzieci klas III przystąpią do
I Komunii św. (pierwsze trzy ławki będą zarezerwowane). W czwartek po
wieczornej Mszy św. – próba liturgii przed I Komunią św., a w piątek
o g. 15,30 – Spowiedź św. dla dzieci i ich rodzin.
Dziękujemy za ofiary na potrzeby bieżące parafii. W przyszłą niedzielę kolektę na
inwestycyjne potrzeby parafii (pokrycie kosztów pierwszych stacji Drogi
Krzyżowej) zbiorą członkowie rad parafialnych.
Bóg zapłać za sprzątanie mieszkańcom ul. Morcinka 22. W tym tygodniu prosimy
o sprzątanie kościoła rodziców dzieci komunijnych.
W zakrystii trwają zapisy na trzydniową pielgrzymkę do sanktuariów Dolnego
Śląska. 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

Warunki przyjęcia
do Wyższego Seminarium Duchownego
Adres: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji
Krakowskiej, ul. Podzamcze 8, 31-003 Kraków, tel. 12422-90-92
Kandydaci na pierwszy rok winni osobiście zgłosić się w Kurii Diecezjalnej (Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5a) i złożyć następujące dokumenty: - własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; - życiorys; - świadectwo
maturalne (oryginał); - świadectwo ukończenia szkoły
średniej; - aktualną metrykę chrztu św. z adnotacją
o przyjętym sakramencie bierzmowania (ewentualnie
osobne świadectwo bierzmowania); - opinię księdza proboszcza, -opinię katechety; - świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców; - świadectwo zdrowia;
- 6 fotografii. Ponadto kandydat przychodzi do Kurii Diecezjalnej na spotkania w umówionych wcześniej terminach: z ks. Biskupem Ordynariuszem oraz ks. Wicerektorem i Ojcem Duchownym.
___________________________
Modlitwa młodych
Ty, Panie, złożyłeś w nasze ręce budowę świata i Kościoła z Twoją pomocą i w świetle Twojego Ducha. Ty powierzyłeś nam głoszenie Ewangelii i czekasz na nas w ubogich i cierpiących, we wszystkich, którzy nas potrzebują.
Tak liczne możliwości otwierają się przed nami, a zagłusza nas tyle fałszywych i ułudnych głosów. Twój głos,
Panie, jest jak zaproszenie mocne, choć ciche, miłe choć
trudne. To ono pomaga nam być sobą naprawdę. Chcemy
całkowicie przeżyć radość wraz z odpowiedzialnością idąc za Twoim wezwaniem. Chryste Panie, nie dopuść,
aby ludzie, wydarzenia lub idee miały wypaczyć nasze
powołanie. Niech Duch Twój da nam rozeznanie dobrego
wyboru wedle Twojej woli i dla dobra wspólnego ludzi.
Uczyń nas ludźmi wolnymi i wspaniałomyślnymi, abyśmy
tam, dokąd nas poślesz, mogli i chcieli oddać się Tobie
w naszych braciach i siostrach. Amen.

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 19(222)/2019, dnia 12 maja 2019 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYTANIA MSZALNE:
DZ 13,14.43-52 PS 100 AP 7,9.14B-17 J 10,27-30
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Oni zaś [Paweł i Barnaba] przeszli przez Perge, dotarli do
Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi
i usiedli. A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych
prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa
Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość,
i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł
i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże
najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się
za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak
bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to
radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni
do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po
całym kraju. ...
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt
policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe
szaty, a w ręku ich palmy. I powiedziałem do niego: Panie, ty
wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego
ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we
dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad
nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi
ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą
łzę otrze Bóg z ich oczu.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja
znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą
na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi
je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
2
Ogłoszenia
3
Rozeznaj powołanie 4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Zgromadzeni na słuchaniu
słowa Bożego i łamaniu
chleba pragniemy tu i teraz uobecniać zbawcze
misteria męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa, prosząc jednocześnie w tę Niedzielę Dobrego Pasterza o liczne
i święte powołania do
służby kapłańskiej i życia
konsekrowanego. To
w Eucharystii, Jezus jako
Ten, który pokonał śmierć
i przeszedł do życia, posila
nas Swym Ciałem oraz poi
nas Swoją Krwią dając
nam zadatek życia wiecznego i uzdalniając nas
w szczególny sposób do
modlitwy i oddania Bogu
Ojcu czci i chwały Jemu
należnej.

