PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
V Tydzień okresu wielkanocnego, 12 V – 19 V 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 20 maja)
7,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Wacława z okazji urodzin
17,00 Nabożeństwo; Msza św. Za †† ojca Piotra, brata Romana, teściów Olgę i Józefa
WTOREK (dnia 21 maja)
7,00 Za † Helenę Folwarczny, od rodziny Kliś z Wilkowic
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Teresę Stanieczek, od wnuków
ŚRODA (dnia 22 maja), św. Rity
7,00 Za †† męża Piotra Jarczoka, rodziców Kazimierza i Helenę Wyka, siostrę Krystynę, brata Jana
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Jerzego Olszewskiego
CZWARTEK (dnia 23 maja)
7,00 Za †† teściów Czesława, Zofię i Józefa Blochów, ich syna Grzegorza, dziadków
z obu stron
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † brata Janusza
PIĄTEK (dnia 24 maja), NMP Wspomożycielki Wiernych
7,00 Za † Ewę Walecką, od syna i córki z rodzinami
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Antoniego Oślizło w 12 rocznicę śmierci
SOBOTA (dnia 25 maja)
7,00 Za †† Helenę Szotek w 1 rocznicę śmierci i męża Ludwika
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Władysława, od żony i syna z rodziną
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 26 maja); Dzień Matki
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mirosławy o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
9,30 1. W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Anielki z okazji urodzin
11,30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci i rodziców w Rocznicę Pierwszej
Komunii św.;
2. Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Przemka z okazji 8 rocznicy święceń kapłańskich
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 W intencji Danuty z okazji urodzin o Boże błogosł. i dary Ducha Św.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkanocna, dnia 19 V 2019 r.

Dziś cieszymy się uroczystością I Komunii św. dzieci kl. III. Na nabożeństwo majowe połączone z dziękczynieniem za dar ten dar zapraszamy na g. 15,45. W
tygodniu – tzw. białym tygodniu przedłużającym dziękczynienie za dar I Komunii św. na nabożeństwa majowe zapraszamy o g. 17.
W poniedziałek o g. 17 Komitet Igrzysk Dziecięcych w Skoczowie zaprasza dzieci
i rodziców do Sali Pod Pegazem na spotkanie amerykańskim iluzjonistą Melem Lamarem, który swoją sztukę łączy z przekazem wartości, prawdy o Bogu
i zbawieniu.
We wtorek obchodzić będziemy wspomnienie św. Jana Nepomucena, a w piątek
NMP Wspomożycielki Wiernych.
We wtorek na g. 19 zapraszamy na spotkanie wspólnotę św. Bogurodzicy, w piątek – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha.
W środę wraz dziećmi komunijnymi udajemy się na pielgrzymkę autokarową na
Jasną Górę i do Leśniowa. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy. Zbiórka na
parkingu przy b. Tesco o g. 6,15.
W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. diakona Adriana Moskałę, który będzie głosił Słowo Boże i dzielił się świadectwem swego powołania. Po Mszy św. o g. 9,30 spotka się z naszą młodzieżą w kawiarence parafialnej.
Wszystkie dzieci zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o g. 11,30. Podczas tej Mszy św. o g. 11,30 dzieci klas IV będą przeżywać uroczystość Rocznicy I Komunii św. (pierwsze 5 ławek będą zarezerwowane). W czwartek o g.
16 – Spowiedź św. dla nich, a po wieczornej Mszy św. – próba liturgii.
Dziękujemy za ofiary na inwestycyjne potrzeby parafii (pokrycie kosztów pierwszych stacji Drogi Krzyżowej) zbiorą członkowie rad parafialnych.
Bóg zapłać za sprzątanie rodziców dzieci komunijnych. W tym tygodniu prosimy
o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 23.
W zakrystii trwają zapisy na trzydniową pielgrzymkę do sanktuariów Dolnego
Śląska. Parafia Szpitalik prowadzi też zapisy na dekanalną pielgrzymkę do
Koszyc na uroczystości ku czci św. Melchiora w październiku. Szczegóły na
plakatach w gablotce.
Zaproszenia: w czwartek od g. 9 do 13 - dzień otwartych drzwi w Katolickim LO
im. św. Melchiora w Cieszynie; - akcja krwiodawstwa na Rynku w Skoczowie w czwartek od 10 do 16.

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.

Na dzień Pierwszej Komunii św.

dla dzieci – I czwartek , g. 17
dla młodzieży – I piątek, g. 17

Nikt nie słyszał, a Tyś wszedł
i już pełny Ciebie Chleb,
taki biały cichy jak najpierwszy śnieg.
A te krople wina chowają Cię w sobie, jak
kolory tęczy chowa deszcz.
I nikt nie wie Jezu jak to się dzieje.
Wieczna lampka tylko drży
i drżą płomyki świec,
a serce stuka jakby chciało już tam biec,
i słychać jakiś szept,
jakby ktoś najciszej modlił się.
Jaka to wielka tajemnica,
co nas wciąż dziwi i zachwyca.
____________________

LITURGIA CHRZCIELNA

Kawiarenka parafialna

MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE I wtorki o g. 19.
MSZA SZKOLNA

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

Ideą powstania Kawiarenki była chęć integracji
parafian przy wspólnym stole, kawie, cieście i rozmowach. Kawiarenka funkcjonuje darmowo. Dlatego też wszystkim paniom, które przygotowują
pyszne ciasta - dziękujemy! Dziękujemy za również darczyńcom za kawę, herbatę i cukier. Dziękujemy za trud i czas poświęcony. Zapraszamy do
kawiarenki także dzieci na gorącą czekoladę i lizaka. Niech w Domu Spotkań zabrzmi ich śmiech :)
Drzwi są otwarte. Zapraszamy w niedziele po
rannych Mszach św.!

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 20(223)/2019, dnia 19 maja 2019 r.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYTANIA MSZALNE:
DZ 14, 21-27; PS 145; AP 21, 1-5A; J 13, 31-33A. 34-35;
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W TYM NUMERZE
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w
wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa
Intencje mszalne
2
Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów
Ogłoszenia
3
ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
I
Komunia
św.
4
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali
Kawiarenka
4
w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie
za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli,
jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom poWPROWADZENIE
dwoje wiary.
DO LITURGII:
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Zgromadzeni przy ołtarzu
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze
Jezusa Chrystusa, praniebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
gniemy celebrować Jego
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z zbawcze misteria, które
nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty
dały nam zbawienie. Każdla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od troda Eucharystia, to przenu: ”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i
strzeń,
w której misteria z
będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z
ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żało- życia Jezusa, czyli męka,
by, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy śmierć i zmartwychwstanie, stają się tu i teraz
przeminęły”.
również naszym udziaI rzekł Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”.
łem. Zmartwychwstały
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Jezus pragnie podczas tej
”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg Eucharystii wejść w nauwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwiel- szą egzystencję. On chce,
bi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
abyśmy my razem z Nim
Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szu- zmartwychwstali. Zmarkać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - twychwstanie z Jezusem,
dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie
to przede wszystkim nanowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowasze
nawrócenie, przemiałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyna
naszego życia, to odscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzawrócenie
się od grzechu.
jemnie miłowali”.

