
Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
26.04.2020 – 2. niedziela po Wielkanocy – Misericordias Domini 

 

 

Hasło tygodnia:  „Ja jestem dobry pasterz.  

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. 

I Ja daję im żywot wieczny”.     J 10,11a.27-28a 

 

 

Odprawiający: ks. dr Alfred Borski – nabożeństwo internetowe z kościoła w Skoczowie. 

 

 
 

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

transmitowana dzisiaj o godzinie 10:00. 

2. Za tydzień 3 maja, w trzecią niedzielę po Wielkanocy, serdecznie zapraszamy na 

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

o godzinie 10:00. 

 

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJI: 

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie! 

 W związku z nadal postępującą epidemią koronawirusa, biorąc pod uwagę 

bezpieczeństwo parafian, a także trudności organizacyjne związane z zapewnieniem 

odpowiednich warunków higienicznych oraz dbając o to, by wśród uczestników 

nabożeństw nie powstały napięcia z powodu koniecznej selekcji wynikającej z 

ograniczonej liczby osób mogących uczestniczyć w nabożeństwie, wasi duchowi 

przewodnicy w oparciu o ustalenia konferencji biskupów podjęli wspólną decyzję, by 

na terenie Diecezji Cieszyńskiej nadal wstrzymać odprawianie nabożeństw aż do 

odwołania.  

 Podjęcie takiej decyzji było bardzo trudne, ale uczyniliśmy to w poczuciu 

ewangelickiej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Wynika ona z przykazania 

miłości bliźniego (Mt 22,39) oraz naszego rozumienia wolności chrześcijańskiej, która 

realizuje się w służbie miłości zawsze mającej na celu dobro bliźniego (Ga 5,13). 

 W dalszym ciągu zachęcamy was wszystkich do odprawiania indywidualnych 

nabożeństw domowych, korzystania z szerokiej palety nabożeństw internetowych oraz 

nagrań publikowanych na parafialnych stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych. Bardzo serdecznie prosimy, byście stwarzali możliwość 

korzystania z tych nabożeństw starszym i samotnym członkom naszych parafii.

 Niech Bóg ma Was w swojej opiece, obdarza cierpliwością i wytrwałością w tym 

trudnym czasie.  

 W imieniu konferencji duchownych Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP 

 bp Adrian Korczago 

 



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. Osoby 

załatwiające pilne sprawy proszone są przed wejściem do kancelarii zdezynfekować 

swoje ręce środkiem, który wystawiony jest na stoliku przed drzwiami. Wejście do 

pomieszczeń parafialnych oczywiście z maską zasłaniającą usta i nos. 

W godzinach urzędowania kancelarii, w przedsionku plebanii w Skoczowie można 

odebrać nowy numer Zwiastuna, jak również Informator Parafialny.  

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 chciałby 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. Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności:  

• 23 marca w Kościelisku zmarł śp. Gustaw Boruta, który przeżył 83 lata, 

a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Wiślickiej 6b. Pogrzeb zmarłego odbył się 

w piątek na cmentarzu w Skoczowie.  

• 20 kwietnia zmarła śp. Stanisława Cywka, która przeżyła 86 lat, a 

zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Katowickiej 29. Pogrzeb zmarłej odbył się 

w czwartek, na cmentarzu w Skoczowie.  

• 20 kwietna zmarł śp. Zygmunt Kochutek, który przeżył 76 lat, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 14. Pogrzeb zmarłego odbył się w piątek na 

cmentarzu „na Groniczku” w Wiśle.  

• 21 kwietnia zmarła śp. Anna Gabryś, która przeżyła 77 lat, a zamieszkiwała 

w Simoradzu przy ul. Podlesie 20. Pogrzeb zmarłej odbył się w miniony 

czwartek na cmentarzu w Simoradzu.  

• 22 kwietnia zmarł śp. Piotr Handzlik, który przeżył 78 lat, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Menniczej 16. Pogrzeb zmarłego odbędzie się jutro, 

w poniedziałek 27 kwietnia o godz. 14:00 w gronie najbliższej rodziny. 

• 25 kwietnia zmarła śp. Marta Broda, która przeżyła niespełna 90 lat, a 

zamieszkiwała w Międzyświeciu przy ul. Rogowej 39. Pogrzeb zmarłej 

odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek 28 kwietnia. Godzina będzie 

podana w poniedziałek na naszej stronie internetowej i na klepsydrach. 



 

 

Wspomnienie zmarłych (po kazaniu) – Pieśń 751 – „Pójdź do Jezusa”: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Zbigniewa Kolarczyka, który zmarł 

10.03.2019 w wieku 64 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Morcinka.  

Zmarłego wspominają: żona, córka i 2 synów z rodzinami – w tym 2 wnuków 

i 3 wnuczki, siostra z rodziną, bliższa i dalsza rodzina. 

Przy tej okazji rodzina chce wspomnieć: 

rodziców zmarłego: śp. Stefanię i Edwarda Kolarczyków; 

syna zmarłego: śp. Krzysztofa Kolarczyka (po 20 latach od śmierci); 

a także szwagierkę zmarłego: śp. Ewę Piwocha (po 20 latach od śmierci). 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę złożoną na potrzeby naszej parafii.  

 

 

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 


