
Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

19.04.2020 – 1. niedziela po Wielkanocy – Quasimodogeniti 

 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku 

nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 P 1,3). 

 

 

Odprawiający: ks. Piotr Uciński – nabożeństwo internetowe z kościoła w Dębowcu. 

 

 
 

1. Wszystkie dzieci zapraszamy na szkółkę niedzielną online, która będzie 

transmitowana dzisiaj o godzinie 10:00. 

2. Za tydzień 26 kwietnia, w drugą niedzielę po Wielkanocy, serdecznie zapraszamy na 

transmisje nabożeństwa ze Skoczowa o godzinie 8:00, a na szkółkę niedzielną 

o godzinie 10:00. 

Od jutra mają być zniesione niektóre ograniczenia wprowadzone z powodu panującej 

pandemii koronawirusa COVID-19 – również związane z odprawianiem nabożeństw. 

Na razie jednak nie proponujemy zmian w tym zakresie, ponieważ w najbliższą środę 

odbędzie się konferencja biskupów, w czasie której zostaną uchwalone te ewentualne 

zmiany, bądź też podtrzymane dotychczasowe obostrzenia. W związku z tym bardzo 

prosimy zajrzeć na nową stronę internetową naszej parafii: skoczow.luteranie.pl, 

gdzie najpóźniej w piątek ukaże się stosowny komunikat.  

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można oglądać nabożeństwa, szkółki 

niedzielne oraz lekcje religii i lekcje dla konfirmantów. Na stronie znajduje się 

aktualny plan nabożeństw (na razie z oczywistych względów tylko do końca tego 

miesiąca) oraz zamieszczone są również czytane przeze mnie ogłoszenia parafialne. 

3. Nasza kancelaria parafialna czynna jest codziennie w zwykłych godzinach 

urzędowania, jednakże bardzo prosimy o korzystanie z kancelarii jedynie w 

uzasadnionych przypadkach i zawsze wcześniej umawiając się telefonicznie. 

W godzinach urzędowania kancelarii, w przedsionku plebanii w Skoczowie można 

odebrać nowy numer Zwiastuna, jak również Informator Parafialny. 

W przypadku filiałów bardzo prosimy kontaktować się z kościelnymi – telefony do 

kościelnych znajdują się na naszej stronie parafialnej w zakładce: OSOBY. 

4. Jeżeli ktoś z Was, drodzy Parafianie, potrzebuje pomocy – tak w sprawach 

duchowych, jak również w przypadku choćby zakupów czy innej formy wsparcia, to 

prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub którymś z księży. Numery telefonów na 

stronie internetowej lub w Informatorze Parafialnym. 

5. W imieniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwracamy się z prośbą o wsparcie 

dorocznej zbiórki ofiar, które przeznaczone będą na pomoc remontową tym najbardziej 

potrzebującym parafiom naszej wspólnoty. Apel prezesa BPGA, ks. Marcina Makuli, 

znajduje się na parafialnej stronie internetowej.  



6. Bardzo dziękujemy za przelewy na konto z tytułu kolekt i ofiar niedzielnych oraz ofiar 

na transmisję. Jeżeli ktoś chciałbym wesprzeć wydawanie Informatora Parafialnego 

lub jakiś inny cel, będziemy wdzięczni za wpłaty na konto. Za każdym razem prosimy 

o dopisanie: „Na cele kultu religijnego” – (a po myślniku konkretny) cel, na który 

ofiara jest przeznaczona. Numery kont bankowych naszej parafii znajdują cię 

również na stronie internetowej. Jeżeli ktoś nie ma możliwości dokonywania 

przelewów bankowych, a chciałby wesprzeć naszą parafię, bardzo prosimy o kontakt 

z kancelaria parafialną – postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Za każdy złożony 

dar jeszcze raz dziękuję słowami „Bóg zapłać”. 

7. Chcemy tą droga podziękować również za bezinteresownie wykonane prace na rzecz 

naszej parafii: panu Janowi Wojnarowi za naprawę dzwonu w kościele w Dębowcu, 

a panu Andrzejowi Koziełowi – naszemu nowemu gospodarzowi parafii – za 

zamontowanie rolet w kancelarii i w sali parafialnej. 

8. Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności śp. Pawła 

Lipsę, który przeżył 89 lat, a zamieszkiwał w Dębowcu, przy ul. Herstówki. Pogrzeb 

zmarłego odbędzie się w środę w gronie najbliższej rodziny.  

 

 

 

 

Wspomnienie zmarłych (po kazaniu): 

• Po roku i 6 tygodniach pragniemy wspomnieć śp. Oskara Dziadka, który zmarł 

10.03.2019 roku w wieku 76 lat, a zamieszkiwał w Iskrzyczynie, przy ul. Mirów. 

Zmarłego wspomina: siostra z rodziną i dalsza rodzina.  

Przy tej okazji – po 15 latach od śmierci – rodzina pragnie wspomnieć matkę 

zmarłego, śp. Zuzannę Dziadek. 

Przy tej okazji złożono ofiarę na naszą parafię, za która serdecznie dziękujemy.  

 

 

 

 

 

 

 
opracowanie: ks. dr Alfred Borski 


