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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
27.09.2020 – 16 niedziela po Trójcy Świętej 

Pierściec: Dziękczynne Święto Żniw 

 

 

Hasło tygodnia:  „Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność  

na jaśnię wywiódł przez Ewangelię.” 

2 Tm 1,10b 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Erich Bocek (Trzanowice), ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

   Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński  

Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

Pierściec 10:00  (Żniwowe) – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

 

1.  Pierściec:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą, 

dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. Zaś w czasie śpiewania 

pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, której połowa będzie przezna-

czona na potrzeby naszej parafii, zaś druga połowa na pomoc jednej z naszych rodzin, 

która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Za każdy złożony dar składa-

my serdeczne podziękowanie w imieniu naszej parafii, jak również tej potrzebującej 

rodziny słowami „Bóg zapłać!”. 

2. Po nabożeństwie jest do nabycia najnowszy numer Informatora Parafialnego. In-

formator wprawdzie nie ma wyznaczonej ceny, co nie oznacza, że nic nie kosztował. 

Wydrukowanie jednego egzemplarza informatora kosztuje ok. 6 zł. Nie chcemy jed-

nak, aby osoby, którym nie najlepiej się powodzi, nie miały możliwości nabycia para-

fialnego czasopisma – dlatego właśnie nie pobieramy opłaty. Prosimy jednak podejść 

do tej sprawy odpowiedzialnie i wpłacać – jeżeli to możliwe – nieznacznie więcej, 

abyśmy nadal mogli wydawać informator i aby przynajmniej nie było trzeba do niego 

dopłacać z kasy parafialnej.  

3. W najbliższym tygodniu zapraszamy na godziny biblijne: 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

4. Dzieci serdecznie zapraszamy na szkółki niedzielne:  

• Skoczów: o godz. 8:00 dla dzieci starszych, a o godzinie 10:00 dla dzieci 

młodszych. Oczywiście możliwe jest, że w przypadku rodzeństwa (albo tych 

dzieci, którym nie odpowiada jakaś godzina), starsze dzieci będą mogły uczestni-

czyć w zajęciach dla dzieci młodszych i na odwrót.  

• Pierściec: o godz. 10:00. 

• Szkółki niedzielne w Dębowcu będą odbywały się w jednej grupie i to jedynie 

wtedy, gdy nabożeństwo będzie o godz. 10:00 – czyli zawsze w niedziele od 

16-to do końca danego miesiąca. 
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5. Za tydzień, w niedzielę 4 października, pragniemy obchodzić Ogólnoparafialne 

Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie o godz. 10:00. Nabożeństwo będzie połą-

czone ze spowiedzią i Komunią Świętą. Prosić będziemy też o złożenie ofiary ołtarzo-

wej, której połowa będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś druga połowa 

na pomoc jednej z naszych rodzin, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji zdro-

wotnej. W związku zaś ze szczególnym charakterem tego nabożeństwa pragniemy już 

teraz podać dodatkowe informacje: 

• Nabożeństwo rozpocznie się od procesjonalnego wejścia do kościoła. Oprócz 

księży i rady parafialnej do orszaku zaproszeni są  

- tegoroczni konfirmanci (grupa ks. Alfred Borskiego); 

- przyszłoroczni konfirmanci (grupa ks. Bogdana Wawrzeczko); 

- dzieci z koszyczkami z warzywami i/lub owocami. Rodziców zachęcamy 

do przygotowania dzieciom małych koszyczków z warzywami i/lub owo-

cami. To taki wymowny sposób, aby dzieci uczyły się nie tylko poszano-

wania darów, jakie otrzymujemy od naszego niebiańskiego Ojca, ale rów-

nież tego, by się nimi dzielić. Jeżeli jest to możliwe, to proszę, by dzieci 

miały strój cieszyński – co nie jest oczywiście obowiązkowe. 

- do orszaku zapraszamy też wszystkich naszych parafian, którzy posiadają 

stroje cieszyńskie, by nie tylko nadać temu świętu przepięknej oprawy, 

ale by w ten sposób podkreślić związek z tą ziemią, która przez tyle lat 

nas żywi i utrzymuje.  

• W tym roku za wystrój skoczowskiego kościoła w czasie ogólnoparafialnego 

Dziękczynnego Święta Żniw odpowiedzialni są parafianie ze Skoczowa, dlatego 

w dalszym ciągu prosimy o zgłaszanie w kancelarii parafialnej, kto mógłby 

wspomóc przyozdobienie ołtarza swoimi plonami i płodami. Dary prosimy 

przywozić do piątku (2 października) do godziny 16:00. Jeżeli ktoś nie posiada 

warzyw czy owoców, z którymi chciałby się podzielić, a chciałby wesprzeć to 

szczególne udekorowanie naszego kościoła, to może to uczynić wpłacając na ten 

cel ofiarę. 

6. Zapisy na naukę konfirmacyjną rocznika 2007 – czyli na konfirmację, która odbę-

dzie się w roku 2022 – przyjmowane są w kancelarii parafialnej do najbliższego piąt-

ku. Jednocześnie pragniemy poinformować, że można również zapisać te osoby z 

rocznika 2008, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w szóstym roku życia – 

czyli te, które w roku 2022 ukończą szkołę podstawową. 

7. Do modlitwy pragniemy włączyć ks. radcę Piotra Wowrego, proboszcza ustrońskiej 

parafii, który w dalszym ciągu znajduje się w bardzo poważnym stanie w klinice 

w Krakowie z powodu koronawirusa oraz jego małżonkę Karinę Wowry, która prze-

chodzi tę chorobę w domu, jest przy tym również w trudnej sytuacji, bo jest świadoma, 

że jej mąż walczy z chorobą, a z drugiej strony nie ma żadnej możliwości, by być bli-

sko niego. Chcemy prosić naszego Ojca niebiańskiego, by oboje mogli poczuć Jego 

uzdrawiającą moc, również dzięki opiece lekarzy i pielęgniarek. Chcemy też dzięko-

wać za cały personel medyczny, a szczególnie za tych, którzy stoją – jak to się mówi – 

„na pierwszej linii frontu” i z narażeniem swojego zdrowia i życia dają prawdziwy 

przykład powołania, poświęcenia i wzorowego zaangażowania na rzecz bliźniego. 
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8.  Simoradz:  W związku z chorobą naszego kościelnego, p. Józefa Chroboka i wiążą-

cym się z tym długim okresem powrotu do zdrowia i rehabilitacją, zwracamy się z ape-

lem do Was, drodzy Parafianie z Simoradza o podjęcie tej służby, która związana jest 

z wynagrodzeniem za 1/3 etatu. Bliższe informacje u prezbitera p. Rajmunda Raszyka 

oraz u ks. Proboszcza. 

9. Są osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, dlatego się je zapowiada: 

• Dawid Jankowski, syn Jana i Małgorzaty zd. Grzegorzek, zamieszkały 

w Pierśćcu przy ul. Granicznej, wyzn. ewangelickiego 

oraz  

Weronika Chlebek, córka Jarosława i Ewy zd. Kopeć, zamieszkała w Goczał-

kowicach, przy ul. PCK, wyzn. rzymskokatolickiego. 

• Krzysztof Sikora, syn Karola i Marii zd. Benek, zamieszkały w Łączce, przy 

ul. Piaskowej, wyzn. ewangelickiego 

oraz 

Edyta Rakus, córka Jerzego i Lidii zd. Tyrna, zamieszkała w Skoczowie przy 

ul. Bielskiej, wyzn. ewangelickiego. 

 

 

 

 

 

 

 

SKOCZÓW 10:00      

• Wspominamy śp. Emilię i Pawła Plintów, którzy zmarli we wrześniu 2019 r., a za-

mieszkiwali w Iskrzyczynie przy ul. Mirów. Zmarłych wspominają: dwie córki 

i syn z rodzinami, siostry i bracia z obu stron, bliższa i dalsza rodzina.  

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie 

dziękujemy.  

 

 

DĘBOWIEC      

• Chrzest: Liliana Szarzec (Dębowiec) 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


