
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  05.04.2020 - 12.04.2020 r.
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ - 05.04.

7.30 S. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Zuzanny Kraw-
czuk z ok. 18 r.ur.

8.45 G. Za † męża Kazimierza Tramsz, †† rodziców Jadwigę i Alberta Troche oraz †† 
teściów.

10.15 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. w rodzinie Wincen-
ciak oraz dla dzieci, wnuków i prawnuków.

11.30 S. Za †† Annę i Piotra Pakos.
PONIEDZIAŁEK - 06.04.

18.00 S. Za †† Józefę i Feliksa Kijak, Genowefę Pasławską i Ludwika Chełpa.
WTOREK - 07.04.

18.00 S. Za †† Annę Mikulak w 3 r.śm., Olgę, Karola, Franciszka Szczygielskich, 
Agnieszkę Gwizdak, †† z rodziny i † Władysawę Królik.

 ŚRODA - 08.04.
18.00 S. Za † męża Stanisława Pająka w 2 r.śm.

CZWARTEK - 09.04.
18.00 S. Msza Wieczerzy Pańskiej. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże bł. i zdr. dla ks. proboszcza oraz za żyjących i †† kapłanów, którzy pracowa-
li w naszej parafii (bez ludu).
PIĄTEK - 10.04.

17.00 S. Liturgia Męki Pańskiej (bez ludu).
SOBOTA - 11.04.

18.30 S. Wigilia Paschalna (bez ludu).
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 12.04.

7.00 S. Rezurekcja. Za żyjących i †† parafian. Bez procesji.
8.45 G. Za †† Gertrudę i Tomasza Bzdok, męża Alojzego Kubis i pokr. obu str.

10.15 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla wnuka Dawida Job 
z ok. 18 r.ur. i wnuków z rodziny Picheta.

11.30 S. Za †† Tadeusza i Rafała Nemś, rodziców obu str., Krzysztofa Kardas, szwagra 
Mariana i szwagierkę Teklę.

14.30 S. Nieszpory.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 13.04.

7.30 S. Za † Annę Pietrzkiewicz w r.śm.
8.45 G. Za †† rodziców i dziadków Teresę i Michała Pasznickich i †† z pokr. obu str.

10.15 P. Za †† rodziców Marię i Józefa Gawenda i †† z rodziny.
11.30 S. Za † męża Stanisława Zawada w r.śm. i †† z rodzin Zawada i Stobiecki.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 05.04.2020 - 12.04.2020 r. 
1. S. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Skorogoszczy i prosimy przedstawicieli na-

stępnych rodzin ze Skorogoszczy, z ul. Cichej: Barbara Łobodzińska, Elżbieta Pakos, 
Małgorzata Bieniusa. 

P. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Przeczy i prosimy przedstawicieli następnych 
rodzin: Barbara Stefanik, Jadwiga Stasiak. 

G. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Golczowicach i prosimy przedstawicieli na-
stępnych rodzin: Anna Dewor, Paulina Homętowska. 

Do sprzątania kościołów prosimy po niedzieli (06.04) przed świętami. 
2. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii i wpłaty na konto parafial-

ne. Nr konta parafii: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JAKUBA APOSTO-
ŁA, Bank Spółdzielczy Grodków, ul. Kasztanowa 18, 49-200 Grodków, nr 59 
88700005 2002 0199 4560 0001; tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego. 

3. Transmisje Mszy św. w Radiu, Telewizji i Internecie. Transmisje Mszy świętych, 
Apelu Jasnogórskiego i Koronki do Miłosierdzia Bożego: od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 7:00 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 15:00 – Koronka 
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 20:00 – Msza św. z Sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze (w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa); 
21:00 – Apel Jasnogórski; w soboty w godzinach: 7:00 – Msza św. z Katedry Opol-
skiej; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Ka-
tedry Opolskiej; 21:00 – Apel Jasnogórski; niedziele w godzinach: 10:30 – Msza św. 
z Katedry Opolskiej; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – 
Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – Apel Jasnogórski. Droga Krzyżowa - transmi-
sje w piątki o 17:45 z Katedry Opolskiej. Gorzkie Żale – transmisja w niedziele o 
17:45 z Katedry Opolskiej. 

4. Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM 
(Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm. 
Transmijse w Radiu Doxa: Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej o g.18.30. 
Wielki Piątek: Ciemna Jutrznia o g.8.00 i Liturgia Męki Pańskiej o g.18.30. Wielka 
Sobota: Ciemna Jutrznia o g.8.00 i Liturgia Wigilii Paschalnej o g.19.00. Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskiego: transmisje Mszy św. o g.7.00 (Rezurekcja) i o g.10.30. 
Poniedziałek Wielkanocny: transmisja Mszy św. o g.10.30. 

5. Sprawy kancelaryjne załatwiane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. 
Dotyczy to także spowiedzi indywidualnej. Z uwagi na ograniczenia możliwości 
sprawowania Sakramentu Pokuty zachęcam do wzbudzania aktów żalu dosko-
nałego (poprzednie Info Parafialne).  

6. Kościół w Skorogoszczy otwierany jest o godz. 9.00, zamykany po wieczornej 
Mszy św. 

Info Prafialne dostępne jest na stronach: 
przecza.pl 

https://m.facebook.com/Skorogoszcz/ 

Ogłoszenia parafialne i porządek nabożeństw wydawane są przez parafię św. Jakuba Apostoła w Sko-
rogoszczy i są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

Ogłoszenia parafialne i porządek nabożeństw wydawane są przez parafię św. Jakuba Apostoła w Sko-
rogoszczy i są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.
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Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy

skorogoszcz@diecezja.opole.pl

Gazetka parafialna Info Parafialne jest wydawana przez parafię św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy i jest prze-
znaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

Do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy 
świętej niedzielnej i świątecznej, a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Po-
pielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym codziennie od godz. 
15.00 (do Wielkiej Środy włącznie); następnie od Niedzieli Zmartwychwstania Pań-
skiego. 

W Kościele może przebywać tylko 5 osób równocześnie. 

W żadnym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób jednocze-
śnie. 

We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła 
intencję. 

Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschal-
nej włącznie czynności liturgiczne będą sprawowane bez udziału ludu. Kościół 
będzie zamknięty na godzinę przed rozpoczęciem celebracji i w czasie obrzędów 
liturgicznych. 

Zachęcam do duchowego uczestnictwa w obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez 
środki masowego przekazu. 

Nie będzie zwyczajowego poświęcania pokarmów. Przed śniadaniem wielkanocnym 
ojciec, matka bądź inna wierząca osoba w rodzinie przez modlitwę może pobłogo-
sławić pokarmy. Odpowiedni obrzęd znajduje się w „Drodze do Nieba” (nr 77). 
Można też skorzystać z obrzędu zamieszczonego INFO.

„Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego” 

(na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, tom 2, Katowice 2001, 
numery 1347-1350) 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bo-
wiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo: 
Mt 6, 31ab. 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co 
będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 
Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukaza-
łeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będzie-
my te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiad-
ników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 
Uczniowie poznali Pana. Alleluja 
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się. 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm 
pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chry-
stus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który 
żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.”
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