PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VI Tydzień okresu wielkanocnego, 19 V – 26 V 2019 r.
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 r. święceń kapłańskich
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 W intencji Danuty z okazji urodzin o Boże błogosł. i dary Ducha Św.
PONIEDZIAŁEK (dnia 27 maja), Dni Krzyżowe
7,00 Procesja błagalna; Msza św. Za †† braci Aleksandra i Ryszarda
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† Barbarę i Józefa Karolaków
WTOREK (dnia 28 maja), Dni Krzyżowe
7,00 Procesja błagalna; Msza św. Za † Helenę Folwarczny, od K. Kozieł z córkami
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † mamę Czesławę w 32 r. śmierci, tatę Stanisława i dziadków
ŚRODA (dnia 29 maja), św. Urszuli Ledóchowskiej; Dni Krzyżowe
7,00 Procesja błagalna; Msza św. 1. Za † Józefa Bąka w 4 r. śmierci; 2. (poza parafią) Za
† Broni-sława Białożyta, od córki Magdaleny z wnuczką Wiktorią
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † mamę Helenę Lutczyn
CZWARTEK (dnia 30 maja), św. Jana Sarkandra Patrona Diecezji
7,00 Za †† rodziców Marię i Zygmunta Wulczyńskich
16,20 Różaniec do 7 Boleści NMP
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. 1. Za rządzących oraz w intencjach parafialnej
wspólnoty ADŚ; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci – Tobiasza, Julii, Anieli, Gabrieli i Justyny
PIĄTEK (dnia 31 maja), święto Nawiedzenia NMP
7,00 Za † Ewę Walecką, od teściowej i szwagra Zenona z rodzinami
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za wstawiennictwem Matki Bożej o Boże błogosławieństwo i opiekę nad całą rodziną
I SOBOTA (dnia 1 czerwca); Dzień Dziecka
7,00 Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP w intencjach wynagradzających;
Różaniec fatimski
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Mai Mojeścik z
podziękowaniem za dar I Komunii św. oraz za jej rodziców Ewę i Łukasza o Boże błog.

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (dnia 2 czerwca);
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Stanisława, Katarzyny i Kamila
11,30 Za parafian
1900 Za † Jana Martinka, od byłych sąsiadów Sydorak, Chyla, Ciszek, Bogacz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Wielkanocna, dnia 26 V 2019 r.
Dziś gościmy w naszej parafii nowo wyświęconego 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. Podczas Mszy św. o g. 11,30 dzieci klas IV będą
przeżywać uroczystość Rocznicy I Komunii św., a ks. Przemek obchodzi 8 rocznicę święceń
kapłańskich.
Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach majowych o g. 17. Od piątku rozpoczyna się
nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św. Modlitwę nowenny będziemy włączać w
nabożeństwo majowe. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe – szczególne
dni modlitw o urodzaje i uświęcenie pracy ludzkiej. Zapraszamy codziennie przed ranną Mszą
św. o g. 7 na procesję błagalną do krzyża misyjnego.
W sobotę rozpoczyna się miesiąc czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie w czerwcu na zakończenie adoracji będzie krótkie nabożeństwo ku czci Bożego Serca.
Zapraszamy.
W I sobotę miesiąca czcicieli Matki Bożej zapraszamy na ranną Mszę św. wynagradzającą i na różaniec fatimski. Szczególną modlitwą otaczamy w tym dniu dzieci. O g. 8 w sobotę udajemy się
do chorych z posługą sakramentalną. Prosimy zgłosić chorych w zakrystii.
Przyszła niedziela to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dla naszego miasta i całej diecezji
to także dzień uroczystości ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówce, którego wspomnienie
liturgiczne przypada w czwartek, a w niedzielę odbędzie się diecezjalna pielgrzymka ku jego
czci. Procesja z kościoła św. Piotra i Pawła wyruszy o g. 10,30, a uroczysta Msza św. na Kaplicówce o g. 11. Zapraszamy do licznego udziału – szczególne zaproszenie ks. biskup kieruje w
tym roku do wspólnot charyzmatycznych.
Od przyszłej niedzieli w naszym kościele zmiana godziny wieczornej Mszy św.: aż do końca sierpnia Msza wieczorna będzie o g. 19.
We wtorek na g. 19 zapraszamy na spotkanie wspólnotę św. Bogurodzicy, w czwartek na nabożeństwo o g. 16,20 i Msze św. zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci (w piątek w
Pogórzu – dzień skupienia dla ADŚ); w piątek wieczorem grupa młodzieży naszej parafii udaje
się Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży na polach lednickich. Obejmujemy młodzież naszą
modlitwą.
Dziękujemy za ofiary ub. niedzieli (5052,24 zł) na inwestycyjne potrzeby parafii (pokrycie kosztów
pierwszych stacji Drogi Krzyżowej). Bóg zapłać za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Morcinka 23. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 24.
W zakrystii można jeszcze zapisać się 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: - Misyjna Jutrzenka z parafii św. Piotra i Pawła zaprasza dziś na g. 15 przy strażnicy
OSP na piknik misyjny; - MOPS w Skoczowie zaprasza seniorów na spotkanie w naszym domu
spotkań w środę o g. 15,30.
Rodzicie dzieci kl. II mogą już z zakrystii zabierać deklaracje zgłoszenia dziecka na przygotowanie
do I Komunii św. w przyszłym roku. W zakrystii także jest lista do zapisu na pierwsze spotkanie indywidualne rodziców i dziecka na probostwie z duszpasterzem.

Kancelaria

W dniu Pierwszej Komunii św.

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

Biuletyn Niedzielny
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
Nr 21(224)/2019, dnia 26 maja 2019 r.

Patryk, Zosia, Adaś, Kinga, Tobiasz i Nikola razem z p.
katechetką i ks. proboszczem po uroczystości I Komunii
św. w dniu 19 V
Modlitwy dzieci:
Czekam na Ciebie Jezu…
...bo bardzo Cię kocham i nie mogę żyć bez Ciebie, bo
kocham Cię z całego serca i z całej siły…
Dziękuję Ci Jezu…
… za rodzinę, miłość i za Ciebie, za to, że przychodzisz
do mnie w św. Hosii; za życie, za dobrych rodziców, że
jestem zdrowy, za życie i miłość do mnie i do innych
Na Dzień Matki
Za to, że zawsze jesteś przy moim boku,
za to, że wskazujesz drogę w mroku,
za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś, Mamo, z całego serca Ci dziękuję!
Za trudy i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania.
Niech Ci je Pan Bóg wynagrodzi,
a Matka Boże troski Twe osłodzi.

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

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYTANIA MSZALNE:
DZ 15,1-2.22-29; PS 67; AP 21,10-14.22-23; J 14,23-29;
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W TYM NUMERZE
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do
Intencje mszalne
2
niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i BarOgłoszenia
3
nabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku
I Komunia św.
4
spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do
Na Dzień Matki 4
Apostołów i starszych...
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i
WPROWADZENIE
wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące
DO LITURGII:
z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła
Dziś
6
niedziela wielkapodobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o
nocna.
Każdego dnia
przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki,
Kościół Chrystusowy
miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i
wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń sy- staje przed nowymi wynów Izraela...
zwaniami, zadaniami i
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
pytaniami. Duch Jezusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie Chrystusa, Duch prawkto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój dy i pokoju, przyczyną
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego dynamiki Kościoła. Teprzebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów
go, który posłał nam od
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego,
Boga Ducha Św. uwielktóry Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywabijmy i oddajmy Mu
jąc wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przy- należną cześć, dziękupomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zo- jąc za Jego zmartwychwstanie. Modlimy się
stawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. dziś za wszystkie matki
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę z okazji przypadającego
znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście
ich święta, a także o
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz nowe powołani do służpowiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwie- by Bożej z naszej pararzyli, gdy się to stanie.
fii.

