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Hasło tygodnia:  „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;  

stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”  

         2 Kor 5,17 

 

 

Odprawiający: ks. Bogdan Wawrzeczko – młodzieżowe nabożeństwo internetowe  

          z kościoła w Skoczowie. 

 

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

na dzisiaj o godzinie 10:00 w serwisie YouTube i oczywiście będzie tam cały czas 

osiągalna. Przy tej okazji prosimy rodziców i dziadków, aby zachęcali swoje pociechy 

do brania udziału w tych szkółkach przez internet i by też oglądali je razem z nimi. To 

doskonała okazja do nawiązywania rozmów na temat wiary, a tym samym do ich pro-

wadzenia w duchu Słowa Bożego. 

2. Dzisiaj zapraszamy do udziału w jeszcze jednym nabożeństwie, które zostało nagrane 

w naszym kościele w Bydgoszczy, a zostanie wyemitowane o godzinie 13:00 na an-

tenie TVP-3. 

3. Za tydzień 10 maja, w czwartą niedzielę po Wielkanocy, serdecznie zapraszamy na 

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

o godzinie 10:00. 

4. W związku ze złagodzeniem przepisów związanych z odprawianiem nabożeństw z 

udziałem wiernych, pragniemy poinformować, że w całej naszej diecezji nabożeń-

stwa (włącznie z przyszłą niedzielą 10 maja) będą odbywały się tylko za pośred-

nictwem internetu. Stosowne zmiany zostaną w najbliższym czasie omówione na 

Diecezjalnej Konferencji Księży oraz przez naszą Radę Parafialną. Oświadczenie w 

tej sprawie oraz zasady, które będą obowiązywały w czasie odprawiania takich nabo-

żeństw, będą opublikowane 15 maja (piątek) na naszej stronie internetowej.  

5. Pragniemy również poinformować, że od najbliższej środy będzie można wypożyczać 

książki z naszej biblioteki parafialnej – oczywiście z zachowaniem wszystkich obo-

wiązujących przepisów i środków ostrożności.  

6. Kancelaria parafialna czynna jest codziennie w zwykłych godzinach urzędowania. 

Osoby załatwiające 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. 

7. W godzinach urzędowania kancelarii, w przedsionku plebanii w Skoczowie można 

odebrać nowy numer Zwiastuna, jak również wielkanocny numer Informatora Pa-

rafialnego.  

8. Jeżeli ktoś z Was, drodzy Parafianie, potrzebuje pomocy – tak w sprawach ducho-

wych, 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. 



9. 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.  

10. W imieniu Biskupa Kościoła Jerzego Samca zwracamy się z prośbą o wsparcie dla 

uchodźców w obozach w Aleppo i na Lesbos, którzy w obecnie znajdują się w bardzo 

trudnej sytuacji. Z jednej strony (z powodu pandemii) na długie miesiące utknęli 

w tych obozach, z drugiej o wiele bardziej są narażeni na zachorowanie. Pełna treść 

apelu znajduje się na stronie internetowej naszego Kościoła oraz naszej Parafii.  

11. Bardzo dziękujemy za przelewy na konto z tytułu kolekt, ofiar niedzielnych i wielka-

nocnych oraz ofiar na transmisję. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą Parafię, będzie-

my wdzięczni za wpłaty na konto. Za każdym razem prosimy o dopisanie: „Na cele 

kultu religijnego” – (a po myślniku konkretny) cel, na który ofiara jest przeznaczo-

na. Numery kont bankowych naszej parafii znajdują cię również na stronie interneto-

wej. 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.  

12. Ponadto pragniemy poinformować, że od połowy przyszłego tygodnia będzie można 

wpłacać ofiary za pośrednictwem naszej strony parafialnej oraz serwisu Dotpay – co 

znacznie ułatwi przekazywanie ofiar na różne cele. W tym przypadku prosimy w polu 

„cel ofiary” – po sformułowaniu „na cele kultu religijnego” – dopisać uzupełnienie, na 

jaki konkretny cel pragniemy składaną ofiarę przekazać. 

Za każdy złożony dar jeszcze raz dziękuję słowami „Bóg zapłać”. 

Przy tej okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować Bankowi Spółdzielczemu za 

przekazaną ofiarę na cele naszej parafii.  

13. Odczytane ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej naszej parafii w zakładce: 

Informacje.  

 

 

 

 

Do modlitwy głównej dołączyć: 

• Święto Konstytucji 3-Maja; 

• Sytuację pandemii:  

o zarażonych wirusem i przebywających na kwarantannie; 

o rodziny tych, którzy przegrali walkę z koronawirusem; 

o personel medyczny i wszystkich wolontariuszy; 

o powrót do odprawiania nabożeństw w naszych kościołach. 

 

 

 

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


