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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
4.10.2020 – Dziękczynne Święto Żniw 

 

Hasło tygodnia:  „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają,  

a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.” 

Ps 145,15 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko (kazanie) 

ks. dr Alfred Borski 

ks. Piotr Uciński  

 

1. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu, prosimy o złożenie ofiary ołtarzowej, która 

przeznaczona będzie na działalność diakonijną naszego Kościoła, a w szczególności na 

Domy Opieki prowadzone przez nasz Kościół oraz na pomoc jednej z naszych rodzin, 

która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Ofiarę będziemy zbierali do 

skrzynek znajdujących się przed pierwszymi ławkami. Bardzo prosimy o podchodze-

nie do przodu bocznymi gankami, a wracanie gankiem środkowym. Za każdy złożony 

dar składamy serdeczne podziękowanie w imieniu naszej parafii, jak również tej po-

trzebującej rodziny słowami „Bóg zapłać!”. 

2. Dzisiejsze nabożeństwo miało być połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą, jed-

nakże z uwagi na wzrost zakażeń koronawirusem w naszym rejonie sakramentu Stołu 

Pańskiego nie będzie.  

3. W ostatnich dniach bowiem jesteśmy świadkami znaczącego wzrostu zakażeń wirusem 

COVID-19. Wśród osób zakażonych są również duchowni naszej diecezji. Dlatego 

dzisiaj, w modlitwie głównej, powierzymy wszystkich chorych Bożej opiece i Jego mi-

łości, jak zachęca nas ap. Piotr, który pisze: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, 

gdyż On ma o was staranie”. Szczególnie prosić będziemy o zdrowie dla ks. Radcy 

Piotra Wowrego, który przebywa w klinice w Krakowie. 

Jednocześnie apelujemy i prosimy o odpowiedzialność za siebie jak i drugiego czło-

wieka w naszych wzajemnych kontaktach, w tym także w czasie nabożeństw czy spo-

tkań parafialnych. Przestrzegajmy w dalszym ciągu przepisów epidemicznych: nosze-

nia maseczek, dezynfekowania i mycia rąk oraz zachowywania dystansu – dla naszego 

wspólnego dobra. 

4. W kancelarii parafialnej oraz przed wejściem do kancelarii można odebrać najnowszy 

numer Informatora Parafialnego. Informator wprawdzie nie ma wyznaczonej ceny. 

Wydrukowanie jednego egzemplarza informatora kosztuje jednak ok. 6 zł. Nie chce-

my, aby osoby, którym nie najlepiej się wiedzie, 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.  

5. Dzisiaj, zaraz po nabożeństwie tutaj w kościele odbędzie się spotkanie dla rodziców 

konfirmantów, którzy w tym roku zaczynają naukę, a ich konfirmacja odbędzie się 

w roku 2022.  
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6. Miesięczne Spotkanie Pań odbędzie się w najbliższą środę o godz. 17:00 w kościele 

w Skoczowie. Spotkanie poprowadzi p. Ilona Hajewska. 

7. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

8. 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 i Simoradzu będą odbywały się w jednej grupie 

i to jedynie wtedy, gdy nabożeństwo będzie o godz. 10:00 – czyli: 

- w Simoradzu zawsze w niedziele do 15-tego danego miesiąca,  

- a w Dębowcu od 16-tego do końca danego miesiąca. 

Jednocześnie zwracamy się z apelem do tych osób, które chciałyby się zaanga-

żować w służbie dla dzieci na szkółkach niedzielnych, aby zgłosiły się do pro-

wadzących. Szczególnie potrzebne są osoby do prowadzenia szkółek niedziel-

nych w Simoradzu i Dębowcu – i tutaj chciałbym od razu wyjaśnić, że nie cho-

dzi o prowadzenie szkółek każdą niedzielę, ale na przemian z tymi osobami, 

które już tę służbę wykonują. 

9. W związku z chorobą naszego kościelnego, p. Józefa Chroboka i wiążącym się z tym 

długim okresem powrotu do zdrowia i rehabilitacją, zwracamy się z apelem do Was, 

drodzy Parafianie z Simoradza (choć z uwagi na niewielkie odległości również do po-

zostałych naszych parafian) o podjęcie tej służby, która związana jest 

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

oraz u ks. Proboszcza. 

10. Serdecznie zapraszamy na koncerty, które przez trzy kolejne niedziele będą odbywały 

się w skoczowskim kościele: 

• 11.10. o g. 18:00 (w ramach festiwalu Musica Sacra) odbędzie się koncert 

Kwartetu Śląskiego; 

• 18.10. odbędzie się polsko-ukraiński koncert; 

• 25.10. o g. 17:00 odbędzie się koncert zespołu PASTORES i Przyjaciele, skła-

dającego się z księży diecezji katowickiej naszego Kościoła wraz z przyjaciółmi. 

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

Marek Kozieł, syn Andrzeja i Ireny zd. Broda, zamieszkały w Międzyświeciu przy 

ul. Rogowej, kawaler wyznania ewangelickiego oraz 

Karina Matysiak zd. Bocek, córka Leszka i Beaty zd. Upieżowiec, zamieszkała 

w Międzyświeciu, przy ul. Rogowej, wdowa wyznania katolickiego. 

12. Z karty żałobnej podajemy, że 2.10.2020 r. Panu Życia i Śmierci upodobało się odwo-

łać z doczesności do wieczności śp. Marię Polak, zd. Wontroba, która przeżyła 78 lat, 

a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Targowej. Pogrzeb zmarłej odbędzie się 

w poniedziałek, 5 października, o godzinie 15:00 z kościoła w Skoczowie. 

 

 


