
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  19.04.2020 - 26.04.2020 r.
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.

PONIEDZIAŁEK - 20.04.
17.00 S. Za † Marię Lerner.
18.00 S. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 

dla członkiń Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego.
WTOREK - 21.04.

18.00 S. Za †† Mariannę i Mariana Orzeł oraz o Boże bł. dla Adriana Tomaszewskiego, 
Wiesława, Darii, Ingi i Ewy.

 ŚRODA - 22.04.
17.00 S. Za †† Janinę, Gertrudę i Alfreda Fiedler, Krystynę, Marię, Jadwigę i Władysła-

wa Stefaniak. 
18.00 S. Za †† rodziców Jana i Walerię Gębica, siostry Genowefę, Władysławę, Zofię, 

brata Tadeusza, †† szwagrów i †† z rodziny.
CZWARTEK - 23.04.

18.00 S. Za † Marię Gałagocką i †† z rodziny.
PIĄTEK - 24.04.

16.00 S. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Justyny Ucieklak, 
Marleny Zajączkowskiej z ok. ur. oraz dla dzieci.

17.00 S. Za † Eryka Rettig w 30 dz. po śm.
SOBOTA - 25.04.

8.00 S. Za †† rodziców Annę i Władysława Górka, Stanisławę i Mieczysława Pietrz-
kiewicz.

17.00 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Adama Kraczkow-
skiego z ok. 40 r.ur.

18.30 S. Za † męża Józefa Kubów w 8 r.śm., Anielę i Franciszka Kubów, Wiktorię, Józe-
fa, Mieczysława Janiak, Genowefę i Zygmunta Rudolf, Zofię i Zygmunta Wojdak, 
Józefa Wiśniewskiego.
III NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 26.04.

7.30 S. 1. Za †† Jana Wyżyn, rodziców i pokr. 2. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o Boże bł. dla Ewy Pasznickiej z ok. 18 r.ur.

8.45 G. Za †† rodziców Kazimierę i Pawła Kotysz i †† z rodziny.
10.15 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Ewy i Andrzeja 

Kurtasz w r.śl. oraz dla dzieci i wnuków.
11.30 S. 1. Za † tatę Kazimierza Sztajglik. 2. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże bł. dla Ryszarda i Grażyny Kujawa z ok. 30 r.śl.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.04.2020 - 26.04.2020 r. 
1. S. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Skorogoszczy i prosimy przedstawicieli następny-

ch rodzin ze Skorogoszczy, z ul. Słowackiego: Krystyna Rolik, Anna Nazimek, Janina 
Parkitna. 

P. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Przeczy i prosimy przedstawicieli następnej rodzi-
ny: Lilianna Śnieżek. 

G. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Golczowicach i prosimy przedstawicieli następnej 
rodziny: Halina Kuźma. 

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 godzina-
ch: 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 Opolskiej; 15:00 – Koronka z Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – Apel Jasno-
górski; 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. Różaniec w Radiu Doxa. W obecnym czasie jest to modlitwa, w którą w studiu radiowym 
włącza się również opolski ordynariusz, bp Andrzej Czaja. Każdy ze słuchaczy może ak-
tywnie dołączyć do wieczornej modlitwy na antenie Radia Doxa – od poniedziałku do 
piątku o 21.30, a w soboty i niedziele o 20.00. Na telefony czekamy pod numerem 77 45 
66 777, natomiast swoje intencje można wysłać na adres rozaniec@doxa.fm. 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. Do-
tyczy to także spowiedzi indywidualnej. Z uwagi na ograniczenia możliwości spra-
wowania Sakramentu Pokuty zachęcam do wzbudzania aktów żalu doskonałego.  

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

7. Caritas w ramach pomocy szpitalom uruchamia akcję #WdzieczniMedykom. Respi-
ratory, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej – tego najbardziej brakuje 
dziś medykom walczącym z epidemią koronawirusa. Budżet projektu wstępnie oszaco-
wano 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 fizycz-
ne. 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.

NOWE ZARZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCE OD 20 KWIETNIA 2020 R.

1. Do odwołania przedłużona zostaje dyspensa ogólna od obowiązku uczestnictwa 
we  Mszy  św. dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej 
w niedziele i dni świąteczne.

2. We Mszy św. i w innych obrzędach religijnych (wg przelicznika: 1 osoba na 15 me-
trów kwadratowych) w kościele w Skorogoszczy może uczestniczyć 29 osób; w koście-
le w Golczowicach - 13 osób; w kościele w Przeczy - 7 osób. W tej liczbie znajdują się 
także usługujący.

3. W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik podany wy-
żej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny 
przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie.

4. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz 
w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwa-
nia obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wy-
łączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przy-
stępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części 
elementu ochronnego.

5. Usta i nos mają mieć zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, 
które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 (dotyczy kościoła parafialnego).
7. Zachęca się wiernych do osobistej modlitwy, szczególnie w Godzinie Miłosierdzia, o po-

wstrzymanie epidemii i suszy oraz o potrzebne siły dla wszystkich zmagających się z tymi 
żywiołami.

8. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby 
przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

9. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, 
nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

10. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania.
Więcej na www.diecezja.opole.pl

ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE CMENTARZY
OBOWIĄZUJĄCE OD 20 KWIETNIA 2020 R.

Na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się (zgodnie z którą znajdujące się tam 
osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie) także poza ceremo-

niami pogrzebowymi.

Uroczystości pogrzebowe ograniczone są do trzeciej stacji (przy grobie). 
Obowiązuje w nich zasada dystansowania się (zgodnie z którą znajdujące się tam osoby 
powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie). Msza św. pogrzebowa 

może być odprawiona po ustaleniach z rodziną zmarłej osoby.

Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich 
otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzę-
dów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są je-

dynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Refleksja 
W II niedzielę po Wielkanocy powtarzamy za Psalmistą: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosier-

ny”. Wzrok nasz wędruje najpierw do Wieczernika, w którym Jezus przychodzi do Apostołów, 
aby umocnić ich wiarę. To spotkanie ma jednak wyjątkowy charakter. Bierze w nim udział To-
masz Apostoł, którego zwykliśmy określać mianem „niewiernego Tomasza”. Dostrzegamy, słu-
chając Janowej Ewangelii, że wiara tego ucznia była jeszcze zbyt słaba, aby uwierzył świadec-
twu innych Apostołów. Potrzebował namacalnych dowodów. Chyba to nas nie powinno dziwić. 
Ile to razy my sami, którzy tak wiele słyszymy o Zmartwychwstałym, powtarzamy pełni niedo-
wierzania: „jak nie zobaczę, to nie uwierzę”. 

Radość z dzisiejszej liturgii płynie dla nas z faktu, ze razem ze św. Piotrem możemy uwielbiać 
Boga: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swo-
im wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do 
żywej nadziei”. To uwielbienie związane jest z darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Staliśmy się, 
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, świadkami nadziei. 
Świadectwem nadziei dla współczesnego świata jest również Święto Miłosierdzia Bożego. 

Siostra Faustyna Kowalska pod datą 22 lutego 1931 roku w Płocku zapisała, że to święto Pan 
Jezus dał grzesznikom jako „ostatnią deskę ratunku”. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Ko-
munią św. przyjętą w tym dniu związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i 
kar” (Dzienniczek 300). A więc takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu 
świętego. Zdroje miłosierdzia wypływają z przebitego boku Zbawiciela. Chrystus mówił do św. 
Faustyny: „rana serca mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia” (Dz. 1190). Owa 
rana – przebity bok i serce – staje się dla całej ludzkości źródłem miłosierdzia Bożego. Na zna-
nym nam dobrze obrazie Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie” z przebitego boku Chrystusa 
wypływają promienie: blady i czerwony. Chrystus wyjaśnia Faustynie, co one oznaczają, mó-
wiąc: „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która uspra-
wiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz...” (Dz. 299). 

ks. Leszek Smoliński
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