
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  10.05.2020 - 17.05.2020 r.
V NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 10.05.

7.30 S. 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.

PONIEDZIAŁEK - 11.05.
18.00 S. Za † męża Edwarda Paliwoda w 26 r.śm. Nabożeństwo majowe.

WTOREK - 12.05
8.00 S. Za † Jana Kotulę w 30 r.śm. i †† z rodziny. Nabożeństwo majowe.

 ŚRODA - 13.05.
18.00 S. Za † Alojzego Fryc w r.śm i † Marcina Antkowiaka. Nabożeństwo fatimskie.

CZWARTEK - 14.05.
18.00 S. Za † Jana Szkolnickiego z ok. ur. Nabożeństwo majowe.

PIĄTEK - 15.05.
16.00 S. Za †† Stanisławę i Jana Kownackich, Zofię Ucieklak, Halinę, Władysławę 

Grabowskie i siostrę Bożenę. Nabożeństwo majowe.
SOBOTA - 16.05.

17.00 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Henryka Zawada 
z ok. 55 r.ur.

18.30 S. Za †† Janinę i Józefa Witoń, siostrę Stanisławę i jej męża Eugeniusza i †† z ro-
dziny. Nabożeństwo majowe.
VI NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 17.05.

7.30 S. 1. Za † Halinę Jandziak w r. śm.. 2. Za †† Józefę Uchańską i męża Bronisława.
8.45 G. Za †† rodziców Anielę i Gerharda Glombek, teściów Horsta i Klarę Kuznik, 

Jadwigę Skrzydło i †† z pokr. obu str.
10.15 P. Za †† rodziców Piotra i Bronisławę Solan, braci Franciszka, Michała i Jana.
11.30 S. 1. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Kariny i Grze-

gorza Gwizdak z ok. 20 r.śl. 2. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o Boże bł. w rodzinie Kujawa i Hryniewicz.

15.00 S. Nabożeństwo majowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 10.05.2020 - 17.05.2020 r. 
1. S. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Skorogoszczy i prosimy przedstawicieli następny-

ch rodzin ze Skorogoszczy, z ul. Słowackiego: Agnieszka Kraszewska, Stanisława Ła-
zowska, Andrzej Surzyn. 

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

G. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Golczowicach i prosimy przedstawicieli następny-
ch rodzin: Martyna Wydra, Piotr Waletzki. 

2. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii i wpłaty na konto parafialne, 
za wszelkie gesty życzliwości oraz prace wykonane w ostatnim czasie na rzecz naszy-
ch kościołów, cmentarzy, Sarepty i plebanii. 

3. Bóg zapłać mieszkańcom Wronowa za wykoszenie trawy i uporządkowanie naszego 
cmentarza parafialnego w Skorogoszczy. 

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. Nabożeństwo fatimskie w środę po Mszy św. (bez procesji). 
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. Wśród wielu propozycji swoje miejsce w Radiu Doxa znajdują też audycje związanym z 
wychowaniem młodego pokolenia. Sporo osób wie, że dziś to zadanie bywa szczególnie 
trudne. Dużo łatwiej wychowywać, gdy korzysta się z dobrych rad. Takich nie brakuje w 
audycji „Wychowywać, ale jak?” - emisja od poniedziałku do piątku o 20.45.  

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

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

cmentarza parafialnego w Golczowicach w sobotę 16 maja od godz. 9.00. 
12. 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) 

13. 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 do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 
Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 
jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i 
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście 
Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do 
Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Fili-
pie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w 
Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, 
który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Oj-
ciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których 
Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. 

(J 14, 1-12 )

Złota myśl tygodnia  
Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko (św. Augustyn). 

Na wesoło 
Starsza, pobożna wieśniaczka idzie do proboszcza ze swym zmartwieniem. 

- Proszę księdza – mówi – mój syn poszedł do miasta i znalazł pracę. Jak myśli ksiądz, czy 
będzie tam żył uczciwie, czy nie ulegnie zepsuciu? Wiadomo, jak to dziś w mieście. 

- A ile zarabia tam syn? 
- Niewiele ponad sto dolarów. 

- Może pani być spokojna. Trudno przypuścić, by przy takim zarobku mógł się zepsuć. 

- Co wyjdzie ze skrzyżowania żyrafy ze szpakiem? 
- Kombajn do czereśni!

Patron tygodnia – św. Nereusz i Achilles, męczennicy – 12 maja 

Według świętego Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, 
przydzielonymi namiestnikowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa. 
Na widok ich odwagi żołnierze nawrócili się i z katów stali się męczennikami. Porzuci-
li służbę wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ar-
deatina ok. 304 r. Uszkodzona płaskorzeźba przedstawiająca Achillesa jest najstar-
szym znanym wizerunkiem męczeństwa. 

Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii 
Domitylli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza Klemen-
sa, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana Fla-
wia została wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona wraz z 
Nereuszem i Achillesem. 

Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że pielgrzymi, nawiedzający Rzym, bar-
dzo licznie odwiedzali także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do dziś ba-
zylika pod ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i XIV. Na zachowanym tam tronie 
można przeczytać tekst kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież św. 
Grzegorz I Wielki. 

Relikwie obu męczenników (a także św. Domitylli) przechowuje się dziś w kościele 
świętych Nereusza i Achillesa w Rzymie - bazylice cmentarnej na terenie katakumb św. 
Domitylli przy Via delle Sette Chiese. 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Społeczność, ustanowiona przez Boskiego Odkupiciela, zarówno poprzez naukę i swoje 
rządy, poprzez ofiarę i Sakramenty przez Niego ustanowione, przez kapłaństwo od Niego 
otrzymane, przez modlitwy i krew swoją nie dąży do innego celu i nie ma innego zamiaru, 
jak z każdym dniem rozrastać się i scalać. A to spełnia się wtedy, gdy Chrystus w duszach 
ludzkich niejako się zakorzenia i rozkrzewia i gdy nawzajem dusze ludzkie niejako Chry-
stusem się budują i pomnażają, mianowicie tak, iżby na tym ziemskim wygnaniu codzien-
nie poszerzał się święty przybytek, w którym Majestat Boży otrzymuje miły i prawowity 
kult” (Pius XII). 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 cmenta-
rzów!
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