
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  26.04.2020 - 03.05.2020 r.
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. Bł rocznego dziecka: Joanna Łazowska.
11.30 S. 1. Za † tatę Kazimierza Sztajglik, † Bronisławę Sztajglik i † Janusza Nazimka. 

2. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Ryszarda i Graży-
ny Kujawa z ok. 30 r.śl.
PONIEDZIAŁEK - 27.04.

18.00 S. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. w rodzinie Szewczuk 
i Konopacki.
WTOREK - 28.04.

8.00 S. Za †† Stanisławę, Genowefę, Stefanię, Wojciecha i Stanisława Robak.
 ŚRODA - 29.04.

18.00 S. Za †† rodziców Stanisławę i Stefana Witkowskich i †† z rodziny.
CZWARTEK - 30.04.

18.00 S. Za †† rodziców Annę Wójciów w 5 r.śm., Jana Wójciów, dziadków Rozalię 
i Michała Buszko i za † ks. Jauliana Fryszkiewicza.
PIĄTEK - 01.05.

15.00 S. Nabożeństwo majowe; Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu.

16.00 S. Za †† siostry Krystynę i Barbarę Stefaniak, †† rodziców Jadwigę i Władysława 
Stefaniak, †† dziadków Gora i Stefaniak i †† z pokr. obu str.

18.00 P. Za żyjących i †† pracowników Gospodarstwa Rolnego.
SOBOTA - 02.05 - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 
KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI.

7.30 S. Różaniec wynagradzający za bluźnierstwa przeciwko Dziewictwu NMP (prowadzi 
I Róża Różańcowa).

8.00 S. Za żyjące i †† członkinie I Róży Różańcowej. Po Mszy św. adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 8.45.

17.00 P. Za †† Irenę i Zdzisława Forst.
18.00 S. Nabożeństwo majowe (prowadzi II Róża Różańcowa).
18.30 S. Za † Marię Bzdzion w r.śm., †† Mariana i Stefana Bzdzion.

IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 03.05.
7.00 S. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7.30 S. Do B.Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże bł. i zdr. w int. strażaków i ich rodzin (od rodziny Szudok).
8.45 G. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. w rodzinie Gołom-

bek.
10.15 P. Za † Edwarda Bilińskiego w r.śm.
11.30 S. Msza św. za Ojczyznę.
15.00 S. Nabożeństwo majowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 26.04.2020 - 03.05.2020 r. 
1. S. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Skorogoszczy i prosimy przedstawicieli następny-

ch rodzin ze Skorogoszczy, z ul. Słowackiego: Jolanta Szramiak, Krystyna Szmondrow-
ska, Dorota Postrożna. 

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

G. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Golczowicach i prosimy przedstawicieli następny-
ch rodzin: Mariola Lipska, Jerzy Dackowicz. 

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

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. 
4. Biskup Opolski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji 
Opolskiej w piątek 1 maja. 

5. W tym roku liturgiczna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, obcho-
dzona jest w sobotę 2 maja. 

6. Przy wciąż obowiązujących zaleceniach związanych z udziałem wiernych w Mszach świę-
tych jest możliwość uczestniczenia w transmisjach Mszy św. za pośrednictwem diecezjal-
nego Radia Doxa. Niedawne zakończenie prac w katedrze pozwoliło już na odprawianie 
porannej Mszy św. W związku z tym wprowadzono też zmianę i znów transmitowane są 
poranne Eucharystie z opolskiej świątyni katedralnej – od poniedziałku do piątku o godz. 
6.30, a w soboty o 7.00. Niezmiennie też niedzielna transmisja Mszy św. o godz. 10.30.  

7. 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.  

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

9. Caritas w ramach pomocy szpitalom uruchamia akcję #WdzieczniMedykom. 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) 

10. 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.

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.
We Mszy św. i w innych obrzędach religijnych w kościele w Skorogoszczy może 
uczestniczyć 29 osób; w kościele w Golczowicach - 13 osób; w kościele w Przeczy - 7 
osób.
W przylegających do kościołów placach i parkach obowiązuje zasada dystansowania 
się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości mini-
mum ok. 2 m od siebie.
Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich 
otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania 
obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłą-
czeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystę-
pując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części 
elementu ochronnego.
Usta i nos mają mieć zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, 
które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
Zachęca się wiernych do osobistej modlitwy, szczególnie w Godzinie Miłosierdzia, o 
powstrzymanie epidemii i suszy oraz o potrzebne siły dla wszystkich zmagających się 
z tymi żywiołami.

Więcej na www.diecezja.opole.pl

Złota myśl tygodnia  
Mniej nas interesuje obraz jutra i miejsca przy stole obfitości. Istotne jest to, z kim w to jutro 

pójdziemy (ks. Józef Tischner). 

Na wesoło 
Katechetka w barwny sposób opisuje dzieciom koniec świata: „Wicher zerwie dachy domów. 
Grad wielkości kurzego jajka powybija okna. Strumienie i rzeki wystąpią ze swych brzegów 

wskutek trzęsienia ziemi. Błyskawice i pioruny przerażą ludzi”. Kończąc, mówi: 
- Może ktoś z was ma jakieś pytanie? 

- Proszę pani – pyta dziesięcioletni Adaś – przy takiej pogodzie chyba będziemy mieli dzień 
wolny od szkoły? 

- Jak ci idzie w szkole? - tata pyta Jasia. 
- Dobrze. Jeden nauczyciel pisał mi ostatnio, że nawet ci zazdrości! - odpowiada Jaś. 

- Czego? - dziwi się ojciec. 
- Napisał: Gdybym ja był twoim ojcem... 

Patron tygodnia  
św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, prezbiter – 28 kwietnia 

Ludwik pochodził ze starego francuskiego rodu. Urodził się 31 stycznia 1673 r. w Montfort-
la-Cane jako drugi z osiemnaściorga dzieci. Rodzina była bardzo pobożna. Jego dwóch braci 
zostało kapłanami, jeden dominikaninem, a dwie siostry wstąpiły do klasztoru. Po ukończeniu 
miejscowej szkoły Ludwik pobierał naukę w kolegium jezuitów w Rennes. Potem udał się do 
Paryża, gdzie u sulpicjanów studiował teologię.  

Po przyjęciu święceń kapłańskich (5 czerwca 1700 r.) pracował jako kapelan szpitala w Po-
itiers (1701-1703). W listopadzie 1700 r. wstąpił do tercjarzy dominikańskich, prosząc o zgodę 
nie tylko na naukę odmawiania różańca, ale i na zakładanie bractw różańcowych. Założył 
z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla pielęgno-
wania chorych. Następnie, z woli przełożonych, Ludwik został misjonarzem. Wędrował od wio-
ski do wioski, od miasteczka do miasteczka i głosił Boże słowo. Zwalczał szczególnie szerzący 
się jansenizm, w którym widział głównego wroga pobożności chrześcijańskiej. W czasie swoich 
wędrówek wygłosił około 200 rekolekcji i misji.  

Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w „niewolę miłości” i na 
wyłączną własność. W Jej ręce złożył nawet wszystkie swoje zasługi, modlitwy, posty, uczynki 
pokutne, prace apostolskie, całą swoją osobę. Napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Matki Najświętszej, w którym szeroko rozwinął i uzasadnił korzyści, jakie daje to całkowite 
oddanie się Maryi.  

Zbyt intensywna apostolska praca wyczerpała siły Świętego. Pożegnał ziemię dla nieba 28 
kwietnia 1716 roku, mając zaledwie 43 lata.  

Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Bene-
dykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II,  

Ludwika beatyfikował w roku 1888 papież Leon XIII, a kanonizował w roku 1947 papież Pius 
XII. 
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