
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  12.04.2020 - 19.04.2020 r.
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.

WTOREK - 14.04.
18.00 S. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Stefanii Kujawa 

z ok. ur. oraz dla dzieci i wnuków.
 ŚRODA - 15.04.

17.00 S. Za † Annę Szkopiak w 30 dz. po śm.
18.00 S. Za † Jana Szkolnickiego w r.śm., Marię, Karolinę i Tomasza Szkolnickich.

CZWARTEK - 16.04.
18.00 S. Za †† rodziców Antoniego, Marię Stadnickich, braci Stanisława, Tadeusza i 

Romana i siostrę Genowefę.
PIĄTEK - 17.04.

16.00 S. Za † Janusza Nazimka.
17.00 G. Za † męża Jerzego Pyka w 3.r.śm.

SOBOTA - 18.04.
14.00 S. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Marian i Barbary 

Sakowskich z ok. 50 r.śl.
17.00 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Marzeny Kurdziel 

z ok. 50 r.ur.
18.30 S. Za † Władysławę Zięba w 4 r.śm. oraz jej †† rodziców Franciszka i Franciszkę 

Mesjasz.
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - 19.04.

7.30 S. Za †† rodziców Stefana i Kornelię, dziadków Bazylego i Ksenię Zacnych.
8.45 G. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 

dla Romana Pastuła z ok. ur. i Józefy Dywoniuk z ok. imienin.
10.15 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 

dla Zofii i Józefa Simlat, dla dzieci oraz wnuków.
11.30 S. Za †† Mieczysława Rupnickiego i wnuczkę Anię.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 12.04.2020 - 19.04.2020 r. 
1. S. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Skorogoszczy. 

P. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Przeczy. 
G. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Golczowicach. 
Bóg zapłać za przygotowanie naszych kościołów do Świąt Wielkanocnych oraz za  
wszelkie prace wykonane na rzecz naszych kościołów, cmentarzy, Sarepty i ple-
banii. 

2. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii i wpłaty na konto parafialne 
oraz za wszelkie gesty życzliwości. 

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. 

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 

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.  

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

7. Caritas w ramach pomocy szpitalom uruchamia akcję #WdzieczniMedykom. 
Respiratory, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej – tego naj-
bardziej brakuje dziś medykom walczącym z epidemią koronawirusa. Budżet 
projektu wstępnie oszacowano na 12 mln zł. Środki pochodzić będą głównie od 
firm. Caritas Polska apeluje do przedsiębiorców o przyłączanie się do akcji. 
Kampanię mogą też wspierać osoby fizyczne. Jak pomóc? 
- przekazując darowiznę na stronie caritas.pl/medycy 
- wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł) 
- wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł 
wpłaty MEDYK) 

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

Info Parafialne dostępne jest na stronach: 
przecza.pl 

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

Z Dekretu Biskupa Opolskiego

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

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym codziennie od godz. 
15.00. 

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.

Jak przeżyć transmisję liturgii w domu? 

1. Zaplanuj godzinę 
przeżyj liturgię z najbliższymi 

2. Przygotuj się 
przeczytaj Słowo Boże i komentarz 

https://www.katolik.pl/czytania-liturgiczne.html 

3. Przygotuj miejsce 
przygotuj stół, obrus, krzyż, świece 

4. Ubierz odświętny strój 
wyglądaj tak, jakbyś był w kościele 

5. Wycisz się 
pomódl się z rodziną, wzbudź intencję 

6. Aktywnie weź udział 
módl się na głos, zrezygnuj z innych zajęć 

Refleksja 
„Gdybyś był Marią, czy drugą Marią, czy Salome, czy Joanną, przyszedłbyś płakać 

do grobu z samego rana. Zobacz odwalony kamień grobowy, może i aniołów, i samego 
Jezusa. Powiedz coś i posłuchaj głosu. Jeśli usłyszysz: „Nie trzymaj się Mnie”, stój z 
daleka, uczcij Słowo, lecz się nie smuć. Wie On, komu się najpierw ukazać. Święć 
zmartwychwstanie. Pomóż Ewie, która pierwsza upadła, ale też i pierwsza pozdrowiła 
Chrystusa, i daj znać uczniom. 

Stań się Piotrem czy Janem, pospiesz do grobu, wyprzedzaj lub biegnij razem, od-
bywając piękny wyścig. A jeśli w biegu zostaniesz wyprzedzony, zapałem zwyciężaj, 
nie pochylaj się, aby zaglądać do grobu, ale wejdź do środka. A gdybyś jak Tomasz nie 
był w gronie apostołów, którym się Chrystus ukazuje, to skoro Go zobaczysz, nie bądź 
niewiernym; a gdyby ci zabrakło wiary, uwierz tym, którzy o tym opowiadają; jeżeli 
zaś i im nie wierzysz, to uwierz śladom gwoździ”. 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu przypomina nam, że zmartwychwstanie nie jest tylko wy-
darzeniem historycznym. Wspominamy je nabożnie i z wielkim szacunkiem, ale gdyby-
śmy na tym poprzestali, to przegapilibyśmy łaskę, którą udziela nam Bóg. Zmartwy-
chwstanie dzieje się dzisiaj! Tutaj! Teraz! 

Różne okoliczności Twojego życia wpisują się historie Marii, Salome, Joanna, Pio-
tra, Jana, Tomasza, pozostałych uczniów. Rozterki, wątpliwości, pustka, nadzieja, ra-
dość, poruszenie, entuzjazm – cała paleta stanów ich ducha, emocji, woli – są „kra-
iną”, w której chce zanurzyć się Duch Święty. 

Odkryj, że biblijne spotkania ze Zmartwychwstałym, są naprawdę Twoimi spotka-
niami. Po takim spotkaniu nic już nie jest, jak dawniej. Serce wstaje z martwych.

Życzenia 

Drodzy Parafianie i Goście, Bracia i Siostry 
Niech nadzieja płynąca ze zwycięstwa Chrystusa wypełni Wasze serca głębokim po-
kojem, pokona wszelką niepewność, lęk i bezradność, która próbowała zagościć 
w minionych tygodniach w naszych sercach. Przyjmijcie i uwierzcie na nowo w to, 
że z Chrystusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem.
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