PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
IV Tydzień Wielkanocny, 22 IV – 29 IV 2018 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 22 kwietnia), Dobrego Pasterza
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Jana z okazji 15 urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Tadeusza z okazji rocznicy ślubu
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Przemysława z okazji 20 urodzin
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krystyny i Ludwika z okazji 40 r. ślubu
PONIEDZIAŁEK (dnia 23 kwietnia), Uroczystość św. Wojciecha
7,30 Za † Stanisława Kornobisa w 2 rocznicę śmierci
17,00 Za † Mariana Szafrańca w 1 rocznicę śmierci
WTOREK (dnia 24 kwietnia), św. Jerzego
7,00 Za †† Zofię i Jana Wojnarów i zmarłych z rodziny Wojnar
17,00 Za † Franciszka Hylę w rocznicę śmierci
ŚRODA (dnia 25 kwietnia), święto św. Marka Ewangelisty
7,00 Procesja błagalna do Krzyża misyjnego; Msza św. za † Adama Szotko, od
chrześniczki Urszuli z rodziną
17,00 Za † babcię Elfrydę Zoń
CZWARTEK (dnia 26 kwietnia)
7,00 Za † Ludwika Stanę, od siostry Kazi
16,20 Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
17,00 1. W intencji misjonarzy oraz za parafialną wspólnotę Apostolstwa Dobrej
Śmierci
2. Za †† Marię i Zygmunta Kołodziejów
PIĄTEK (dnia 27 kwietnia)
7,00 Za † Jacka Kazimierowicza, od rodziny Gruszczyk
17,00 Za †† męża Karola Pająka, siostrę Julię, szwagrów Władysława i Rudolfa
SOBOTA (dnia 28 kwietnia)
7,00 Za † Krystynę Hałgas, od sąsiadów z klatki
17,00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marianny i Mieczysława Zeprzałko z okazji
Złotego Jubileuszu Małżeńskiego
V NIEDZIELA WIELKANOCNA (dnia 29 kwietnia)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny i Łukasza z okazji 10 rocznicy ślubu
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jolanty z okazji 30 urodzin
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za † Kazimierza Staniczka, od sąsiadów z klatki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocna, dnia 22 kwietnia 2018 r.
Niedziela Dobrego Pasterza
Dziś zapraszamy na nieszpory niedzielne o g. 16, podczas których modlić się będziemy szczególnie o nowe powołania do służby Bożej.
Spotkania formacyjne: we wtorek o g. 19 – spotkanie formacyjne wspólnoty św.
Bogurodzicy. W czwartek na nabożeństwo o g. 16,20 i Mszę św. o g. 17 zapraszamy wspólnotę Apostolstwa Dobrej Śmierci, a po wieczornej Mszy św. – próba
liturgii przed I Komunią św. w piątek po wieczornej Mszy św. – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha, w sobotę po rannej Mszy św. - spotkanie Apostolatu
Maryjnego, o g. 10,30 – spotkanie scholi dziecięcej.
Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, w środę – święto św. Marka ewangelisty – w tym dniu zapraszamy przed poranną Msza św. o g. 7 na tradycyjną procesję błagalna do krzyża misyjnego, podczas której prosić będziemy o urodzaje
i uświęcenia pracy ludzkiej. W przyszłą niedzielę przypada Dzień męczeństwa
duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.
Nasza parafia organizuje w dniach 11-12 czerwca dwudniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów: w Limanowej, Starym Sączu, Dębowcu k/Jasła i Czernej.
Zapraszamy. Zapisy w zakrystii z zaliczką 50 zł.
Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli na przebudowę kaplicy na dom spotkań; za
ofiary na radio diecezjalne Anioł Beskidów. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła
i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 28/41-80. W tym tygodniu prosimy
o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 30/1-40.

Niech Boże błogosławieństwo będzie dla nas drogowskazem do wiernego podążania za Jezusem Chrystusem, który zna nas wszystkich
i woła każdego z nas po imieniu.

Kancelaria
parafialna czynna

pon., pt.. - g. 8-9
środa - 18-19
wt., czw. - 15,30-16,30
MSZE ŚW.
w niedziele:
7,30, 9,30, 11,30, 16,30;
w tygodniu:
7,00, 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, 18,30
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, dla
rodzin po Mszy chrzcielnej

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte
powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę
i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez
głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą
których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam
świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i
żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego
daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby
konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby
wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii.
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
_____________________________
Poniżej podajemy adres i warunki przyjęcia kandydatów z
naszej diecezji do Wyższego Seminarium Duchownego :
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej,
ul. Podzamcze 8, 31-003 Kraków, tel.: /12/ 422 90 92
Kandydaci na pierwszy rok winni osobiście zgłosić się w
Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej (ul. Żeromskiego 5a) i złożyć następujące dokumenty: - własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do
Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; życiorys; - świadectwo maturalne (oryginał), - świadectwo
ukończenia szkoły średniej; - aktualną metrykę chrztu św. z
adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania; - opinię
księdza proboszcza; opinię katechety; - świadectwo zawarcia
sakramentu małżeństwa rodziców; - świadectwo zdrowia; - 6
fotografii. Ponadto kandydat przychodzi do Kurii Diecezjalnej na spotkania z ks. Biskupem Ordynariuszem w umówionym wcześniej terminie oraz z ks. Wicerektorem i Ojcem
Duchownym w terminie wyznaczonym.

PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ w SKOCZOWIE
adres: ul. Harcerska 12, 43-430 Skoczów, tel. 33 8577160;
www.parafiagornybor.pl
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 16(167)/2018, dnia 22 kwietnia 2018 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA; CZYTANIA MSZALNE:
DZ 4,8-12 PS 118 1 J 3,1-2 J 10,11-18
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział:
„Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj
w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek
uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i
całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił
z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami
zdrowy. ..
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi
jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze
się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to
ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim,
jakim jest.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten,
kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby
je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od
siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia

2
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Modlitwa o powołania
do służby Bożej
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Zmartwychwstały Jezus
jako Dobry Pasterz, gromadzi nas i zaprasza, byśmy za Nim wyruszyli w
drogę: ze śmierci do życia.
Ta owca, która ma powtórnie narodzić się do życia,
to każdy z nas, który został
odkupiony najdroższą
Krwią Zbawiciela na drzewie krzyża. Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna w Kościele Powszechnym tydzień modlitw o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. Troska o dobrego
kapłana jest wyrazem starań o własną wiarę. prośmy dla nich o potrzebne
Boże łaski i Dary Ducha
Świętego w tej niełatwej
posłudze..

