PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
Oktawa Zesłania Ducha Św., 20 V – 27 V 2018 r.
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. (dnia 20 maja)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Wacława z okazji urodzin
9,30 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św., ich rodziców
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Julii z okazji urodzin, Liturgia chrzcielna,
błogosławieństwo rocznego dziecka Igi Hladky
15,30 Nabożeństwo dziękczynne za dar I Komunii św.
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Martyny z okazji 18 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 21 maja), święto NMP Matki Kościoła
7,00 Za † Piotra Mielniczka, od rodziny Matejów
9,00 Za † męża Tadeusza w 6 rocznicę śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji syna Rafała
z okazji urodzin
WTOREK (dnia 22 maja), św. Rity
7,00 Za † Piotra Mielniczka, od rodziny Kubat i Klajmon
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za † Józefa Sajaka, od dzieci i wnuków
ŚRODA (dnia 23 maja)
7,00 Za † Mariannę Nowaczyk i zmarłych z rodziny Nowaczyk i Sworacki
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† rodziców i dziadków z obu stron

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Św., dnia 20 maja 2018 r.
1. Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka (GN, Niedziela z relacją o pielgrzymach z
naszej parafii do Łagiewnik…).
Dziś przeżywamy w naszej parafii uroczystość I Komunii św. O g. 15,30 zapraszam
na nabożeństwo dziękczynne. Przez cały tzw. Biały tydzień podczas wieczornego nabożeństwa majowego i Mszy św. dzieci wraz ze swoimi bliskim przedłużają radość
spotkania z Jezusem eucharystycznym. Natomiast w środę o g. 6,30 wyruszamy wraz
z dziećmi i rodzicami na pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę i do Leśniowa (jest
parę miejsc wolnych, można się zgłosić w zakrystii).
Liturgiczne obchody tygodnia:
- w poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, które ściśle wiąże
się z dzisiejszą uroczystością i jest jej przedłużeniem; w tym dniu Msze św. o g. 7, 9 i
17, składka w tym dniu na Dom Matki i Dziecka;
- w czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jest to
zarazem dzień modlitwy za Kościół w Chinach;
w sobotę – wspomnienie św. Filipa Nereusza, w tym dniu modlimy się za wszystkie
matki w dniu ich święta, zapraszamy dzieci i mamy do wspólnej modlitwy podczas
nabożeństwa majowego; w tym dniu ks. biskup Roman Pindel w katedrze bielskiej
podczas Mszy św. o g. 10 udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu; kandydatów do święceń polecamy Bogu w modlitwie.

CZWARTEK (dnia 24 maja), Jezusa Chrystusa Najw. i Wiecznego Kapłana
7,00 Za † Agnieszkę Bogusz
17,00 Nabożeństwo majowe, Msza św. Za †† Mieczysława, zięcia Stanisława i †† z
rodziny z obu stron
PIĄTEK (dnia 25 maja)
7,00 Za † Piotra Mielniczka, od koleżanek i kolegów z kl. 8d SP w Myślenicach
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Za †† Antoniego Oślizło w 11 rocznicę śmierci, od żony i córek oraz rodziców Annę i Józefa i szwagra Bronisława Hojdysza
SOBOTA (dnia 26 maja), św. Filipa Nereusza, Dzień Matki
7,00 Za † ks. Gerarda Kurpasa w 4 r. śmierci
17,00 Nabożeństwo majowe; Msza św. Dziękczynno-błagalna w intencji Łukasza z
okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

We wtorek przypada 23 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w Skoczowie.

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (dnia 27 maja)
7,30 W intencji chorych z ul. Morcinka 19
9,30 W intencji żywych i zmarłych członków róż różańcowych naszej parafii
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci kl. IV z okazji Rocznicy I Komunii św.
16,00 Nabożeństwo majowe
16,30 Za † Stefanię Zgolak, od bratowej z Jaworza, bratanic- Magdaleny i Małgorzaty, bratanka Marcina

Bóg zapłać za sprzątanie i udekorowania kościoła rodzicom dzieci pierwszokomunijnych.
Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne (przygotowanie do uroczystości poświęcenia kościoła). W tym tygodniu prosimy o sprzątanie kandydatów do Bierzmowania
wraz z rodzicami.

Przyszła niedziela to uroczystość Najświętszej Trójcy. W tym dniu odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śl. Spod odlewni Teksid o g. 6,30 organizowany jest bezpłatny wyjazd na tę uroczystość, zapisy u p. R. Dziaska, tel. 663 700 772.
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11,30 dzieci klas IV przeżywają rocznicę
I Komunii św. Próba liturgii w czwartek po wieczornej Mszy św., Spowiedź św. w
piątek o g. 16.
W poniedziałek 28 maja młodzież klas III gimnazjum przyjmie sakrament Bierzmowania. W piątek, w sobotę i niedzielę po wieczornej Mszy św. młodzież spotyka się w
kościele, by bezpośrednio przygotować się duchowo do tej uroczystości.

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

WITRAŻ JEZUSA
ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Biuletyn Niedzielny

W dniach 10 i 11 maja w naszym kościele
we wnęce chrzcielnej został zainstalowany nowy
witraż - Chrystusa Zmartwychwstałego, imponujące
subtelnym pięknem, a zarazem rozmachem i artystycznym kunsztem dzieło autorstwa p. Z. Kaszyckiego artystów jego pracowni z Zawiercia. O samej
technice ręcznego malowania witraża i wielokrotnego wypalania szkła z wizerunkiem, o dzieleniu obrazu na segmenty i późniejszym składaniu w całość to wszystko obiecał p. Zbigniew napisać fachowo
do któregoś z następnych numerów biuletynu. Witraż będzie wkrótce uzupełniony o fragment skrzydła
przylegający do obłoku z lewej strony oraz mosiężne
ramy i oksydowaną aureolę, a także zostanie dokończone instalowanie oświetlenia, które tak naprawdę
daje dopiero efekt odbioru dzieła. Od prawej strony
do witraża będzie przylegać ostatnia XIV stacja Drogi Krzyżowej. Trzy ostatnie stacje w tej samej pracowni są już przygotowywane na etapie szczegółowego projektu i być może jeszcze w tym roku zostaną zamontowane.
Tymczasem niech nowy
witraż w naszym kościele
pomaga w kontemplowaniu Oblicza Odkupiciela
Jezusa Zwycięskiego, który daje nam nowe życie,
który działa z mocą w sakramentach Kościoła i
umożliwia nam budowanie
mocą swego Ducha wspólnotę serc.

Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

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

Nr 20(171)/2018, dnia 20 maja 2018 r.
ZESŁANIE DUCHA ŚW.; CZYTANIA MSZALNE:
Dz 2,1–11 Ps 104 Ga 5, 16-25 J 15, 26-27; 16, 12-15
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w
którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia,
które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.…
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania
ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do
czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że
nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda,
rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do
nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się
takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw
takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa
Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet,
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo
jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie
mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec,
jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
objawi».

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Witraż

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Wystraszonych, niepewnych Apostołów Duch
Święty przemienia
w odważnych głosicieli
Dobrej Nowiny. Widzialnym znakiem Bożej obecności jest ogień. Na każdym z uczniów Jezusa
spoczął jeden ognisty płomień. To znak różnorodności i jedności. Kościół
zaczyna żyć dzięki tchnieniu Ducha. Dzisiaj nadal
Duch Święty działa
w Kościele. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy dzisiaj
Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła,
o nowy zapał dla każdego
i każdej z nas.

