
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  03.05.2020 - 10.05.2020 r.
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.

PONIEDZIAŁEK - 04.05.
8.00 S. Za † Marię Lerner w 30 dz. po śm.

18.00 S. Za † Krystynę Deja w 1 r.śm., †† Edwarda i Józefa Deja. Nabożeństwo majowe.
WTOREK - 05.05

8.00 S. Za †† Mariana, Genowefę, Kazimierza Kujawa, braci Marka, Tadeusza, Leszka 
i Janusza, †† dziadków i o Boże. bł. w rodzine. Nabożeństwo majowe.

 ŚRODA - 06.05.
8.00 Za †† rodziców Teklę i Teofila Tarnowskich, siostrę Marię, braci Mariana, Cze-

sława i pokr. obu str. 
18.00 S. Za †† Rozalię, Zofię, Mikołaja Skulskich i †† z rodziny. Nabożeństwo majowe.

CZWARTEK - 07.05.
17.00 S. Nabożeństwo majowe. Godzina Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 S. Za † Janinę Kilańską i †† Stefanię, Jana i Stanisława Stefaniak.

PIĄTEK - 08.05.
16.00 S. Za †† Sebastiana Mamorskiego, Jana Nawalskiego, †† z rodziny i †† księży, 

którzy pracowali w naszej parafii. Nabożeństwo majowe.
17.30 G. Za †† rodziców Alojzego i Anielę Jędrczak.

SOBOTA - 09.05.
8.00 S. Za † Janusza Zelek.

17.00 P. Za †† Stefana, Mariannę, Danutę Picheta i †† z rodziny Górazdowskich.
18.30 S. Za † Grzegorza Sinickiego w 1 r.śm. Nabożeństwo majowe.

V NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 10.05.
7.30 S. 1. Za †† Marcina i Barbarę Bernaś. 2. Za † Edwarda Mierzwa w 19 r.śm.
8.45 G. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. w rodzinie Rabe.

10.15 P. Za † Stanisławę Jaskulską.
11.30 S. Za †† mamę Joannę i Gintra Zdzuj, † siostrę Annę Michalską i szwagra Józefa.
15.00 S. Nabożeństwo majowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 03.05.2020 - 10.05.2020 r. 
1. S. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Skorogoszczy i prosimy przedstawicieli następny-

ch rodzin ze Skorogoszczy, z ul. Słowackiego: Dorota Nowak, Bogusława Czyżewska, 
Krystyna Żuk. 

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

G. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Golczowicach i prosimy przedstawicieli następny-
ch rodzin: Renata Kubis, Beata Szweda. 

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

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 
4. Biskup Opolski przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świę-

tej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedzie-
le i dni świąteczne do 24 maja 2020 roku. 

5. 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. 

6. Sakrament Pokuty sprawowany jest już w konfesjonale. Penitent ma mieć zasłonięte 
usta i nos. 

7. Sprawy kancelaryjne załatwiane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. 
8. Kościół w Skorogoszczy otwierany jest o godz. 9.00, zamykany po wieczornej Mszy św. 
9. Mieszkańców Wronowa prosimy do wykoszenia trawy i uporządkowania naszego 

cmentarza parafialnego w Skorogoszczy w sobotę 11 maja od godz. 8.00. 
10. 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) 

11. 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.

Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni 
przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak 
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego 
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, 
staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym 
nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych". Tę przypowieść opowie-
dział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział 
do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, 
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja 
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znaj-
dzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po 
to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”. 

(J 10, 1-10)

Złota myśl tygodnia  
Ludzie na ogół dają się łatwiej przekonać przez argumenty, na które sami wpadli, niż 

przez te, które ktoś im narzucił (Blaise Pascal). 

Na wesoło 
- Mamo, czy to prawda, że moja siostra spadła z nieba? – pyta Jaś o nieobecną star-

szą siostrę. 
- Tak, to prawda, mój drogi. Aniołowie i święci chcieli mieć trochę spokoju i dlatego 

wysłali ją na ziemię. 

Przychodzi żaba do lekarza ze skarpetą na głowie a lekarz się jej pyta: 
- Nie miała Pani bardziej oryginalnej maseczki na podorędziu? 

- Nie wygłupiaj się, to jest napad! 

Patron tygodnia – bł. Sulprycjusz Nuncjusz – 5 maja 

Sulprycjusz przyszedł na świat 13 kwietnia 1817 roku w wiosce Pescosansonesco, 
położonej pięknie na ustroniu w górach w pobliżu miasteczka Torre dei Pazzi. Gdy 
miał ledwie kilka lat, zmarli jego rodzice; zajęła się nim babcia. Kiedy jednak i tę nie-
bawem zabrała śmierć, dziewięcioletniego chłopca wziął do siebie wuj. Krewny nie-
uczciwie wykorzystywał chłopca, angażując go do najcięższych prac. Kiedy chłopiec 
miał 14 lat, z powodu nadmiernej pracy nadwyrężył sobie nogę, tak że pękła mu kość 
w stopie.  

Po powrocie ze szpitala nie zamieszkał już u okrutnego wuja, ale udał się do Neapo-
lu w poszukiwaniu krewnego, Franciszka Sulprycjusza. Tu przypadkowo napotkał Fe-
liksa Wochingera, który polubił chłopca jak własnego syna. Niestety, rana zaczęła się 
boleśnie odnawiać. Chłopak udał się ponownie do szpitala dla nieuleczalnie chorych, 
gdyż był to szpital przeznaczony dla najuboższych. Kiedy zacny Wochinger odwiedził 
go i zorientował się, w jak prymitywnych warunkach przebywają tam chorzy, zabrał ze 
sobą Sulprycjusza do domu w pobliżu Neapolu. Lekarze nie poznali się na chorobie. 
Młodzieniec znosił niewysłowione bóle z heroiczną pogodą ducha oraz poddaniem się 
woli Bożej. Ucięto mu nogę, ale bóle nie ustały. W takim stanie zmarł 5 maja 1836 
roku, mając zaledwie 19 lat. 

Już w 21 lat po jego zgonie papież Pius IX ogłosił młodzieńca Sługą Bożym. Papież 
Leon XIII wydał dekret o heroiczności jego cnót (w 1891 r.), a papież św. Jan XXIII 
dnia 7 marca 1963 roku zatwierdził cuda, przedstawione w procesie beatyfikacyjnym i 
tego samego roku wobec zgromadzonych ojców Soboru Watykańskiego II ogłosił Sul-
prycjusza błogosławionym. Jest to pierwszy robotnik wyniesiony do chwały ołtarzy. 

Opowiadanie 
Zegar słoneczny 
Pewien wschodni monarcha przywiózł z podróży na Zachód zegar słoneczny dla swoich 

poddanych, którzy nie umieli jeszcze rozróżniać godzin. Prezent zupełnie przemienił życie 
mieszkańców królestwa. Wszyscy poddani patrząc na zegar bardzo szybko nauczyli się 
dzielić dzień na godziny i odmierzać czas. Stali się punktualni, porządni, staranni, można 
było polegać na ich słowie. I tak po kilku latach zaczęli żyć w komforcie i dobrobycie. Kie-
dy monarcha umarł, jego dobrzy i szczęśliwi poddani postanowili wznieść mu pomnik. Po-
nieważ zegar słoneczny stał się dla nich symbolem tego, jak dobry był król, i źródłem ich 
dobrobytu, zdecydowali, że dookoła niego zbudują wspaniałą świątynię przykrytą złotą 
kopułą. Kiedy świątynia była już gotowa i złota kopuła przykryła zegar, okazało się, że 
promienie słoneczne nie miały możliwości, aby do niego dotrzeć. Ten drobny cień, który – 
dzięki słońcu – odmierzał czas dla mieszkańców królestwa, oczywiście zniknął, wraz z 
punktem orientacyjnym tworzonym przez sam zegar. Niektórzy mieszkańcy znowu zaczęli 
być niepunktualni, inni mało dokładni, a jeszcze inni zapomnieli o staranności. Każdy robił, 
co chciał, bez zwracania uwagi na to, co robili inni. Całe królestwo pogrążyło się znów w 
niedostatku. 

Czy i my nie robimy dziś tego samego? Czy nie staramy się zamknąć Boga w czymś w 
rodzaju muzeum lub czy nie czynimy z Niego jedynie stróża cmentarzów!
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