PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
VII Tydzień okresu wielkanocnego, 2 VI – 9 VI 2019 r.
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
PONIEDZIAŁEK (dnia 3 czerwca), św. Karola Lwanga i Towarzyszy
7,00 Za † Ewę Walecką, od szwagra Stanisława z rodziną
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. Za † Henryka Waszkiewicza w 1 rocznicę
śmierci
WTOREK (dnia 4 czerwca)
7,,00 Za †† rodziców Mariannę i Stanisława Nikoniuków, zmarłych z obu stron
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. Za †† rodziców i dziadków z obu stron
ŚRODA (dnia 5 czerwca)
7,00 Za † Marię Kwiecińską
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. Za †† męża Franciszka Mistala w 15 r.
śmierci, teściową Bronisławę
I CZWARTEK (dnia 6 czerwca)
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 czerwcowe; Msza św. 1. Za †† rodziców Marię i Bogusława oraz
za Jacka; 2. Za † Marię Pająk, od siostry Małgorzaty z rodziną
I PIĄTEK (dnia 7 czerwca), bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego
7,00 1. Za †† sąsiadów z bloku GB 3; 2. Za † Bronisława Białożyta, od syna Ireneusza z żoną Marią
Nabożeństwo ku czci Bożego Serca, Adoracja Najświętszego Sakramentu
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza Za †† ojca Karola w rocznicę śmierci i braci
SOBOTA (dnia 8 czerwca), św. Jadwigi Królowej; Wigilia Zesłania Ducha Św.
7,00 Za † Annę Wróbel
17,00 Nabożeństwo czerwcowe; Msza św. Za † Henryka Górnioka, od sąsiadów
20,00 Czuwanie modlitewne
23,00 1. Za parafian; 2. Dziękczynno-błagalna w intencji Piotra z okazji 30 urodzin
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. (dnia 9 czerwca)
7,30 Za † Izabelę Rychlicką w 3 rocznicę śmierci
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki i Macieja z okazji rocznicy ślubu
oraz Oliwii z okazji urodzin
19,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Beaty z okazji 40 urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wniebowstąpienie Pańskie, dnia 2 VI 2019 r.

Dziś wraz z całą diecezją przeżywamy doroczną pielgrzymkę ku czci św. Jana
Sarkandra. O g. 10,30 – procesja z kościoła śś. Piotra i Pawła na Kaplicówkę,
a o g. 11 – uroczysta Msza św.
Od dziś w naszym kościele - zmiana godziny wieczornej Mszy św.: aż do końca
sierpnia Msza wieczorna będzie o g. 19.
Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św. Modlitwę nowenny odmawiamy na koniec adoracji i nabożeństwa czerwcowego. Szczególnie tą modlitwą obejmujemy młodzież, która przygotowuje się do Bierzmowania, które
będziemy przeżywać 10 czerwca.
We wtorek na g. 18 zapraszamy na spotkanie do salki pod probostwem osoby po
kursie Alfa.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w Kościele, a w piątek oddajemy
cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Spowiedź św. dla dzieci w czwartek
o g. 16, dla kandydatów do bierzmowania, świadków oraz dla dzieci po I Komunii św. rozpoczynających praktykę I piątków miesiąca – w piątek o g. 16.
W sobotę o g. 20 rozpoczniemy czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Św prowadzone przez wspólnotę św. Bogurodzicy, a o g. 23 – uroczysta Msza św. Wigilii Zesłania Ducha Św. Zapraszamy wszystkich do tej
modlitwy otwierającej nas na przyjęcie darów Ducha Św. potrzebnych do budowania wspólnoty Kościoła.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Morcinka 24. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Morcinka 26.
Jeszcze w tym tygodniu można zapisać się na pielgrzymkę autokarową do sanktuariów Dolnego Śląska (1-3 lipca – szczegóły w zakrystii i w gablotce).
Trwają też zapisy na pielgrzymkę do Koszyc na uroczystości 12 X ku czci św.
Melchiora.
Prosimy rodziców dzieci kl. II, by jeszcze przed wakacjami zabrać z zakrystii 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.
Nasza ojczyzna jest tam, gdzie jest Chrystus. Nasza ojczyzna jest w niebie. Idźcie w życie i
żyjcie tak, aby być tam, gdzie jest nasz Pan, który wstąpił do nieba.
Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia

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, 19,00;
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 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

Protokół Spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej,
24 maja br.
Tematy: - Uroczystości , które wspólnota parafialna przeżywała w ostatnim czasie.;
- Sprawy bieżące na najbliższe miesiące.
I. - Podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w
przygotowanie do godnego przeżycia Triduum Paschalnego i
świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
- wyrażenie radości z przeżytej uroczystości I Komunii Świętej. Wprawdzie grupka była niewielka, bo licząca 6-cioro
dzieci ale cieszy, że w przygotowanie swoich dzieci do uroczystości zaangażowali się rodzice.
II. Tematy bieżące – nasze działania na najbliższy czas:
- pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę.
Ks. biskup ordynariusz szczególnie zaprosił na pielgrzymkę
grupy charyzmatyczne z naszej diecezji. Wspólnota parafialna
Św. Bogurodzicy zaproszona została do prowadzenia rozważań w czasie procesji na Kaplicówkę oraz do procesji z darami podczas Eucharystii.
- zapowiedź Niedzieli Powołań – gościć będziemy ks. diakona Adriana Moskałę, który będzie głosił Słowo Boże i dzielił się świadectwem swojego powołania. Spotka się też z młodzieżą w naszej parafialnej kawiarence.
- przygotowanie do procesji Bożego Ciała. Procesja dla
wszystkich parafii Skoczowa rozpocznie się Mszą Świętą przy
Szkole na osiedlu ( Msza św. o godz. 8.30 ). Potem trasa – po
uzgodnieniu z władzami - będzie przebiegać ul. G. Morcinka
(I ołtarz przy ul. Morcinka 18), a następnie w kierunku Sióstr
Służebniczek (II ołtarz), ul. Mickiewicza do Szpitalika (III
ołtarz) a następnie przez Rynek (ołtarz IV) do kościoła śś.
Piotra i Pawła, gdzie będzie zakończenie procesji. Prośba do
wszystkich o pomoc przy budowaniu ołtarzy – głównego przy
szkole – i przy ul. G. Morcinka 18 – wyznaczenie odpowiedzialnych, także za sprawy nagłośnienia podczas uroczystości.
Propozycje:

przygotowanie tablicy pamiątkowej konsekracji kościoła i umieszczenie jej przy wejściu po lewej stronie.

rozszerzenie w III piątki miesiąca Nabożeństwa ku
czci Bożego Miłosierdzia. Przebieg nabożeństwa ustalony
zostanie w najbliższym czasie.

rozszerzenie wolontariatu do prowadzenia kawiarenki

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 22(225)/2019, dnia 2 czerwca 2019 r.
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, CZYTANIA MSZALNE:
DZ 1, 1-11; PS 47; EF 1, 17-23; MT 28, 19. 20; ŁK 24, 46-53;
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus
czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce
dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. ...
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym
poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego
serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i
posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad
wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i
ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym
wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy,
a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,
który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko
na wszelki sposób.
Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni
mocą z wysoka”.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu
pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Spotkanie DRP

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po
czterdziestu dniach
przestał się ukazywać
widzialnie na ziemi, ale
nadal jest obecny w Kościele i działa dając
życie, przebaczenie,
zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana
daje i nam nadzieję
oraz wskazuje cel naszego życia - być razem
z Bogiem. Abyśmy więc
mogli być kiedyś razem
z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na
Mszę św. I chociaż Go
nie widzimy, wierzymy,
że zawsze jest z nami.

