
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 17.05.2020 - 24.05.2020 r. 
1. S. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Skorogoszczy i prosimy przedstawicieli następny-

ch rodzin ze Skorogoszczy, z ul. Słowackiego: Radosław Szewczuk, Zofia Partyka, Danu-
ta Tymków. 

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

G. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w Golczowicach i prosimy przedstawicieli następny-
ch rodzin: Danuta Kołodyńska, Renata Pyka. 

2. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii i wpłaty na konto parafialne. Kolekta 
przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby diecezji (jałmużna postna z całego 
roku). 

3. Bóg zapłać mieszkańcom Golczowic za wykoszenie trawy i uporządkowanie naszego 
cmentarza parafialnego w Golczowicach. 

4. Biskup Opolski przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej 
dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni 
świąteczne do 24 maja 2020 roku. 

5. Decyzją Biskupa Opolskiego Pierwsze Komunie św. i bierzmowania (bez wyjątków) na 
terenie diecezji opolskiej zostały przeniesione na okres po 31 sierpnia br.  

6. W poniedziałek (18.05.2020 r.) będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II. Ze względu na obecną sytuację pandemii wiele inicjatyw z tym związanych musiało 
zostać odwołanych, również w naszej parafii. Niech wyrazem naszej pamięci o nim tego 
dnia, oprócz modlitw kierowanych do Boga przez jego wstawiennictwo, będzie wywie-
szenie flag papieskich, przystrojenie okien i zapalenie świec w godzinie Apelu Jasnogór-
skiego oraz utworzenie po zmroku DROGI ŚWIETLNEJ zapalając znicze przy domach. 

7. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje. Nadal obowiązuje zakaz wszelkich 
procesji, m.in. procesji na Dni Krzyżowe, dlatego o urodzaje będziemy się modlić pod-
czas nabożeństwa majowego. 

8. Kościół w Skorogoszczy otwierany jest o godz. 9.00, zamykany po wieczornej Mszy św. 
9. Sakrament Pokuty sprawowany jest w konfesjonale; od poniedziałku do soboty - 30 min. 

przed Mszą św., w niedziele - 15 min. przed Mszą św. (penitent z zasłoniętymi ustami 
i nosem). 

10. Adoracja Najświętszego Sakramentu: od poniedziałku do piątku - godzinę przed rozpo-
częciem nabożeństwa; w sobotę o godz. 15.00; w niedzielę - po nabożeństwie. 

11. Sprawy kancelaryjne załatwiane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. 
12. 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. Od poniedziałku do piątku o godz. 6.30, a w soboty o 7.00. Niedzielna 
transmisja Mszy św. o godz. 10.30. 

Konto parafii: Bank Spółdzielczy Grodków, nr 59 88700005 2002 0199 4560 0001; 
tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  17.05.2020 - 24.05.2020 r. 

 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, Jadwi-

gę 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 Grzegorza 

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. 

 PONIEDZIAŁEK - 18.05. 
17.30 S. Nabożeństwo majowe. 
18.00 S. Za †† Józefa i Norberta, męża Norberta, Jana i Jadwigę Wocka, Agnieszkę i Józefa 

Bieniusa, Jana Dudę. 

 WTOREK - 19.05. 
  8.00 S. Za †† rodziców Piotra i Stefanię, brata Jana oraz †† z rodziny Wyżyn, Dubik, Bo-

gucki i Moskwiak. Nabożeństwo majowe. 

 ŚRODA - 20.05. 
  8.00 S. Za † Janusza Jaromina w r.śm. 
17.30 S. Nowenna ku czci MBNP. 
18.00 S. Za †† rodziców Jana, Marię i siostrę Stanisławę Jańdziak. 

 CZWARTEK - 21.05. 
17.30 S. Nabożeństwo majowe. 
18.00 S. Za †† rodziców Stefanię i Franciszka Gryzowskich, Pawła i Franciszkę Szkaradek 

i pokr. obu str. 

 PIĄTEK - 22.05. 
15.30 S. Nabożeństwo majowe. 
16.00 S. Za †† rodziców Kazimierza i Irenę Boguckich, Annę i Józefa Dziubczyńskich, Ge-

nowefę Wodecką. 

 SOBOTA - 23.05. 
17.00 P. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Alojzego Marek 

z ok. ur. Bł. rocznego dziecka: Milena Kulig. 
18.30 S. Za †† rodziców Stanisława Kwiatkowskiego, Zofię i Józefa Buszko i †† dziadków 

z obu str. Nabożeństwo majowe. 

 NIEDZIELA - 24.05 - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. 
  7.30 S. Za †† rodziców Lucynę i Filipa Litwiniec oraz Romana Pastuła. 
  8.45 G. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. w rodzinie Kołodyńskich. 
10.15 P. Za †† rodziców Marię i Czesława Szydełko, †† z rodziny, †† Gertrudę i Stanisława 

Pastuszka. 
11.30 S. Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Heleny i Stanisława 

Wojtasik z ok. 45 r.śl. Chrzest: Zofia Michalska. 
15.00 S. Nabożeństwo majowe. 
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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: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. 
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, 
ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a 
wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś 
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i obja-
wię mu siebie”. 

(J 14, 15-21)

Złota myśl tygodnia  
Nie można kontemplować słowa i nie postanawiać równocześnie, że będzie ono mieć wpływ 

praktyczny na nasze życie (Hans Urs von Balthasar). 

Na wesoło 
- Mamo! – woła ośmioletnia Basia. – Mówiłaś mi, że Pan Bóg jest w niebie, a nasza siostra 

katechetka powiedziała, że Bóg jest w kościele. Gdzie więc jest naprawdę? 
Mama, niezbyt biegła w teologii, po chwilowym zakłopotaniu taką znalazła odpowiedź: 

- Widzisz, stałe mieszkanie Bóg ma w niebie. W kościele zaś ma ambasadę, w której załatwia 
ludzkie sprawy. 

Ciocia mówi do Jasia: 
- Ale jesteś do mnie podobny! 
- Mamo, ciocia mnie straszy!

Patron tygodnia – św. Iwo Helory, prezbiter – 19 maja 

Iwo Helory (znany także jako Iwo z Bretanii) urodził się 17 października 1253 r. w 
Kermartin (Bretania we Francji) w rodzinie Heloriego, lorda Kermartin, i Azo du Ke-
nquis. Studiował w Paryżu sztuki wyzwolone, prawo cywilne i teologię, a później, w 
Orleanie, prawo kanoniczne. Po powrocie do Bretanii w 1280 r. został diecezjalnym 
sędzią duchownym w Rennes, a po 4 latach oficjałem sądu biskupiego. Szybko zyskał 
opinię sprawiedliwego, bezstronnego i nieprzekupnego prawnika. Bogatych traktował 
na równi z ubogimi, co nie było wówczas powszechne. Znany był jako :adwokat bie-
daków”. Często opłacał za nich koszty sądowe i odwiedzał ich w więzieniu. Mając 31 
lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce został proboszczem. W 1297 r. powrócił do 
rodzinnego Kermartin, ponieważ odziedziczył rodzinny majątek. We dworze, w którym 
się wychował, stworzył przytułek dla najuboższych. Kiedy przytułek okazał się za mały, 
wybudował większe hospicjum. Na pomoc dla biednych przeznaczał także wszystkie 
swoje dochody z działalności prawniczej. Był człowiekiem modlitwy, na którą przezna-
czał noce, bo w ciągu dnia służył potrzebującym. Codziennie sprawował Mszę świętą, 
choć w tamtych czasach kapłani zobowiązani byli do zaledwie jednej Eucharystii w 
tygodniu. 

Zmarł 19 maja 1303 r. w rodzinnej Bretanii. Jego relikwie znajdują się w katedrze 
św. Tugduala w Tréguier. Już w 1347 r. papież Klemens VI ogłosił go świętym. Kult 
jego był żywy i trwa do dziś. Jest patronem Bretanii, prawników, adwokatów, sędziów, 
notariuszy, a także proboszczów, ubogich, wdów i sierot. Co roku na odpust św. Iwona 
do Tréguier przybywają prawnicy z całego świata. Podczas uroczystości w procesji 
niesiony jest relikwiarz z czaszką Świętego. 

Do Polski kult św. Iwona dotarł jeszcze w XIV wieku. Najbardziej widocznym jego 
śladem jest pochodząca od imienia Świętego nazwa znanego uzdrowiska Iwonicz (nie-
daleko Krosna na Podkarpaciu). 

Oferta programowa Radia Doxa 
Tym razem w programie Radia Doxa polecamy wyjątkowy koncert „Cała Polska śpiewa 
dla Jana Pawła II” z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Wśród wykonawców 
śpiewających ulubione pieśni Jana Pawła II gwiazdy polskiej estrady m.in.: Anna Wyszko-
ni, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej 
Piaseczny, Ryszard Rynkowski oraz Sound'n'Grace. Pierwsza część koncertu rozpocznie się 
w niedzielę, 17 maja o godzinie 17.30. Na część drugą zapraszamy o 21.30. 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„W każdej czynność liturgicznej wraz z Kościołem obecny jest Jego Boski Założyciel. 
Obecny jest w Najświętszej Ofierze Ołtarza, tak w osobie ofiarującego kapłana, jak przede 
wszystkim pod postaciami Eucharystycznymi Obecny jest w Sakramentach przez swą moc, 
którą w nie wlewa, jako narzędzia do wywołania świętości. Obecny jest wreszcie w wzno-
szonych ku Bogu uwielbieniach i błaganiach, jak napisano: „Gdzie są dwaj albo trzej zgro-
madzeni w imię moje, tam ja jestem w pośrodku nich…” (Pius XII).
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