PORZĄDEK NABOŻEŃSTW;
V Tydzień okresu zwykłego, 10 II – 17 II 2019 r.
NIEDZIELA (dnia 10 lutego)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Czesławy z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry Porębskiej z okazji 15 urodzin
11,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Krzysztofa z okazji 50 urodzin
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Pawła z okazji 40 urodzin
PONIEDZIAŁEK (dnia 11 lutego), NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego
8,00 Msza św. intencji chorych i seniorów naszej parafii z udzielaniem sakramentu
chorych; Nabożeństwo z błogosławieństwem lourdzkim
17,00 Za † Tomasza Czudka, od chrzestnej Ireny z córkami
WTOREK (dnia 12 lutego)
17,00 1. Za † Halinę Święczyk, od rodziny Cieślar;
2. (poza parafią) Za † tatę Karola
ŚRODA (dnia 13 lutego)
7,00 1. Za † Ryszarda Sobeckiego, od Krzysztofa i Katarzyny Moskała z rodziną z
Mszany Dolnej
2. (poza parafią) Za † Cecylię Moniak, od rodziny Małysa
CZWARTEK (dnia 14 lutego), święto śś. Cyryla i Metodego, Patronów Europy
17,00 1. Za †† Kazimierza Staniczka w 1 rocznice śmierci i wujka Felicjana
2. Za † męża Zygfryda w 9 rocznicę śmierci
PIĄTEK (dnia 15 lutego)
11,00 W intencji dzieci – uczestników Tygodnia z Panem Bogiem
17,00 1. Za † Ryszarda Sobeckiego, od brata Tadeusza z rodziną;
2. Za † Mieczysława Skęczka
SOBOTA (dnia 16 lutego)
7,00 Za † Halinę Święczyk, od chrześniaka Ryśka
17,00 Za † Mariana Grubę w 2 rocznicę śmierci
NIEDZIELA (dnia 17 lutego)
7,30 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty z okazji urodzin
9,30 Dziękczynno-błagalna w intencji syna Pawła z okazji urodzin
11,30 W intencji mieszkańców ul. Górny Bór 3
16,00 Nieszpory niedzielne
16,30 Za † Barbarę Strządała w 2 rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela zwykła, dnia 10 II 2019 r.
Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach niedzielnych.
W okresie ferii zimowych kancelaria parafialna będzie czynna bezpośrednio po
Mszy św. Od wtorku do piątku będzie tylko jedna Msza św. w tygodniu (w środę
rano o g. 7 – w tym dniu nie będzie adoracji o g. 15, w pozostałe dni Msza św. o g.
17).
W poniedziałek 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
obchodzimy Światowy Dzień Chorego, modlimy się za ludzi dotkniętych bólem i
cierpieniem, polecamy Bogu wszystkich pracowników służby zdrowia. Naszych
chorych i seniorów zapraszamy na Mszę św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych oraz nabożeństwo z błogosławieństwem lourdzkim o g. 8,, a po
nabożeństwie na spotkanie w Sali Domu Spotkań.
W poniedziałek rozpoczyna się w szkole Tydzień z Panem Bogiem. Pamiętajmy w
modlitwie o uczestnikach i prowadzących to dzieło.
We wtorek na g. 19 do domu spotkań zapraszamy uczestników kursu Alfa na kolejne spotkanie.
Dziękujemy za ofiary na organizację TzB (1443,96 zł) oraz za dziś składane ofiary
na potrzeby bieżące parafii. W przyszłą niedzielę członkowie rad parafialnych będą zbierać kolektę na potrzeby inwestycyjne (pokrycie kosztów wymiany pieca
c.o. w domu spotkań).
Bóg zapłać za sprzątanie i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. Górny Bór 8b. W
tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór - domy prywatne i ul.
Parkowej.
______________________
Wierność powołaniu Chrystusowemu w kapłaństwie, w życiu zakonnym, małżeńskim, rodzinnym, czy samotnym musi opierać się na miłości do Stwórcy i do braci.
Wtedy możemy być pewni, że Bóg nie pozostawi nas samych na drogach naszego
życia. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże, niech ono wleje w nasze serca nadprzyrodzoną Miłość, abyśmy byli choć trochę podobni do Chrystusa.

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.
Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, 4 II 2019 r.
Główny temat spotkania:
MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
I. Duch Św. zachęca nas w tym roku do budowy Kościoła
O UZDROWIENIE zgodnie z hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego „ W
I wtorki o g. 19.
mocy Ducha Bożego”. W związku z tym, pytanie czy nasza
parafia jest miejscem formowania świadomych tego zadania
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

wiernych, czy pomaga osobom świeckim w odkrywaniu darów
i charyzmatów i angażuje ich w misję Kościoła oraz jakie w
związku z tym działania podejmuje lub jeszcze może podjąć ?
Propozycje:
1. Otwarte spotkania z Biblią i spotkania z zaproszonym gościem.
2. „Omadlanie” indywidualnych intencji parafian w grupach
modlitewnych, szczególnie wśród członków Żywego Różańca i
Apostolstwa Dobrej Śmierci.
3. Wyświetlanie filmów chrześcijańskich połączone z dyskusją.
4. Utworzenie/rozszerzenie wolontariatu - podczas niedzielnej
liturgii (zachęta do wpisywania się na listę funkcji w zakrystii)
oraz w zespole Caritas (zgłoszenia w kancelarii lub w zakrystii)
5. Otwarcie bezpłatnej kawiarenki w każdą niedzielę po pierwszej i drugiej Mszy Św. (Osoby chętne do pomocy mogą zgłosić
się do P. Justyny tel. 696 872 554.)
6. W dalszej perspektywie otwarcie biblioteki parafialnej.
II. Wielkopostne rekolekcje dla dorosłych zostaną odprawione w dniach 28-31 marzec 2019 r
III. Planowana jest pielgrzymka dnia 02 kwietnia na Drogę
Krzyżową do Kalwarii Zebrzydowskiej.

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 6(209)/2019, dnia 10 lutego 2019 r.
V NIEDZIELA ZWYKŁA; CZYTANIA MSZALNE:
IZ 6, 1--8; PS 138, 1 KOR 15, 1-11; MT 4, 19; ŁK 5, 1-11;
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na
wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć
skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty
jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”. …
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą
przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie
zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba
żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku
to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z
Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego
dnia zgodnie z Pismem; …
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać
słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył
dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z
łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy
nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały
się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że
się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w
zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również
Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim.

W TYM NUMERZE

Intencje mszalne
Ogłoszenia
Spotkanie DRP

2
3
4

WPROWADZENIE
DO LITURGII:
Od prawie dwóch tysięcy
lat mocą przepowiadanego słowa, gromadzi
Jezus wokół siebie
uczniów. Dzisiaj my
przyszliśmy do Niego,
tka jak przychodzimy
każdej niedzieli. Gromadzimy się wokół naszego
Mistrza, aby od Niego
samego uczyć się, jak
należy żyć, jak postępować, aby rzeczywiście
stawać się jak najdoskonalszymi świadkami
i apostołami Jego Ewangelii. Pozwólmy w tej
Eucharystii, by Pan Bóg
obecny między nami
mógł kierować naszą
codziennością, prowadził
nas po swoich ścieżkach.

