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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
18.10.2020 – 19. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony,  

wybaw mnie, a będę wybawiony.”    Jr 17,14 

 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 (młodzieżowe) – ks. dr Alfred Borski  

   Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

   Simoradz 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński  

 

 

1. Od wczoraj, czyli od 17 października w całym kraju wprowadzono nowe narzędzia do 

walki z koronawirusem. Jednym z takich narzędzi jest ograniczenie ilości uczestników 

nabożeństw do 1 osoby na 7 m2 powierzchni kościoła. Oznacza to, że w Skoczowie 

w czasie jednego nabożeństwa może wziąć udział ok. 130 osób, w Pierśćcu 35, w Dę-

bowcu 24, a w Simoradzu 14. Prosimy zatem o zwrócenie uwagi na następujące zasady, 

jakie będą przestrzegane podczas wszystkich nabożeństw: 

• W nabożeństwach mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które będą miały za-

słonięte usta i nos maseczką lub tzw. przyłbicą. Maseczki lub przyłbice po-

winny zakrywać usta i nos w czasie całego nabożeństwa. 

• Odradzamy uczestnictwo w nabożeństwach tym osobom, które posiadają 

tzw. choroby współistniejące, czyli tym, które już wcześniej leczyły się na jakieś 

choroby – a szczególnie choroby układu oddechowego. 

• Prosimy o pozostanie w domach te osoby, które mają jakiekolwiek objawy 

koronawirusa (głównie: gorączka, brak smaku i/lub powonienia, bóle mięśni i/lub 

stawów) czy objawy grypy albo zwykłego przeziębienia. 

• Przy wejściu do kościoła, jak również przy jego opuszczaniu prosimy o de-

zynfekcję rąk środkami, które będą postawione na stolikach w przedsionkach lub 

przy drzwiach wejściowych. 

• Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m od osób, z którymi nie 

mieszka się w jednym gospodarstwie domowym. W tym celu w kościołach zo-

staną wyznaczone ławki, w których będzie można zająć miejsce – co trzecia 

ławka. Szczególnie jest to istotne w kościele w Skoczowie, w którym na nabożeń-

stwie o godz. 8:00 będą wyznaczone inne ławki, niż na nabożeństwie o godz. 

10:00 – aby osoby z tego drugiego nabożeństwa nie korzystały z ławek, z których 

korzystano w czasie pierwszego nabożeństwa. 

Do odwołania zawieszone zostają też wszystkie próby chórów i zespołów para-

fialnych. Na temat pozostałych spotkań parafialnych informacja znajduje się na pa-

rafialnej stronie internetowej oraz w gablotkach parafialnych. 
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2. Dzisiaj o godz. 15:50 zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie na antenie TVP-3, 

które nagrane zostało w kościele Świętej Trójcy w Lublinie. Jednocześnie informujemy, 

że takie nabożeństwa będą transmitowane w TVP-3 w każdą niedzielę do końca tego 

roku – za każdym razem o godz. 15:50, z różnych kościołów ewangelicko-augsburskich 

w Polsce. 

3. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią odwołuje się „Polsko-Ukraińskie Popo-

łudnie z Muzyką” – koncert, który miał odbyć się dzisiaj w skoczowskim kościele.  

Przy tej okazji przepraszamy za odwołanie koncertu Kwartetu Śląskiego, który miał się 

odbyć w ubiegłą niedzielę, co było spowodowane tym, że jeden z muzyków w niedzielę 

rano dostał wysokiej gorączki i dlatego nie mogliśmy odwołać tego koncertu w czasie 

ogłoszeń parafialnych. Informacja ta dotarła do parafii już po nabożeństwach. 

4. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

• Simoradz – piątek 18:30 (Spotkanie z Biblią) 

5. Za tydzień 25 października zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 i 10:00  

• Simoradz – 8:30  

• Dębowiec – 10:00  

• Pierściec – 10:00 

 Na wszystkich nabożeństwach prosić będziemy o złożenie ofiary na ołtarzu, która bę-

dzie przeznaczona na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny. Z uwagi na ograniczenia 

w ilości osób uczestniczących w nabożeństwach w naszych kościołach, które związane 

są z wpisaniem naszego powiatu do czerwonej strefy, zwracamy się z prośbą do wszyst-

kich internautów, którzy uczestniczą w naszych nabożeństwach online, o wpłacenie 

ofiary na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny za pośrednictwem naszej strony interne-

towej w zakładce KONTAKT | WPŁATY VIA DOTPAY lub za bezpośrednio ze swo-

jego konta bankowego na konto parafialne. Numer konta na parafialnej stronie interne-

towej. Za każdą ofiarę składamy serdeczne podziękowania słowami „Bóg zapłać”. 

6. Tych rodziców, którzy przygotowali swoim dzieciom koszyczki z owocami i warzy-

wami na Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw, prosimy o odbiór koszyczków 

w holu przed wejściem do kancelarii parafialnej.  

7. W związku ze Świętem Zmarłych chcielibyśmy się zwrócić do Was z tym samym ape-

lem, co przed rokiem, by zrezygnować z przyozdabiania grobów sztucznymi kwia-

tami oraz by do minimum ograniczyć kupowanie zniczy. Pan Bóg dając nam polece-

nie, byśmy czynili sobie ziemię poddaną nie miał na myśli, byśmy ją niszczyli – zatem 

byśmy niszczyli zarazem swoje naturalne środowisko. Nie ulegajmy dziwnej modzie 

na sztuczne kwiaty – bo są one wykonywane ze sztucznych tworzyw, które potrzebują 

od 100 do 1000 lat na degradację. Żywe kwiaty są z pewnością mniej trwałe i wymagają 

większej pielęgnacji i podlewania, jednak na pewno o wiele piękniejsze, a przede 

wszystkim to one są wyrazem naszej postawy wobec środowiska. Alternatywą do 

sztucznych kwiatów są też kompozycje z kwiatów suszonych, które również są całko-

wicie naturalne. Równie niedobrze jest prześciganie się w przyozdabianie grobów „wy-

pasionymi” zniczami. Jeżeli już naprawdę mamy takie przekonanie, że zmarły 
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rzeczywiście potrzebuje światełka, to uczyńmy to najtańszym kosztem: nie kupujmy ol-

brzymich i drogich zniczy, bo to o wiele bardziej zanieczyszcza powietrze, a przy tym 

o wiele bardziej przysparza odpadów i śmieci. Dbajmy zatem o nasze środowisko, jak 

o nasz własny ogródek czy mieszkanie: nie zaśmiecajmy go i nie niszczmy. Uczcijmy 

pamięć swoich bliskich zmarłych np. przeznaczając pieniądze, które wydalibyśmy na 

zakup sztucznych kwiatów czy zniczy na coś o wiele bardziej pożytecznego – na wspo-

możenie ludzi żywych, którzy nieraz znajdują się w bardzo trudnej albo czasami opła-

kanej sytuacji materialno-bytowej. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę po-

wiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie 

uczyniliście” (Mt 25,40) oraz: „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczynili-

ście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,45). 

8. Z karty żałobnej podajemy, że Panu Życia i Śmierci upodobało się odwołać z doczesno-

ści do wieczności: 

• Śp. Władysława Czyża, który zmarł 10.05.2020 r. w wieku niespełna 72 lat, a za-

mieszkiwał w Marl (w Niemczech). Jego pogrzeb odbył się w piątek, na cmenta-

rzu w Skoczowie. 

• Śp. Leszka Guznara, który zmarł 15.10.2020 r. w wieku 74 lat, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Słonecznej. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek, 

20.10.2020 r., o godzinie 14:00 z kościoła w Skoczowie. 

• Śp. ks. Emila Gajdacza, emerytowanego proboszcza parafii ewangelickiej 

w Cieszynie, byłego duszpasterza Ewangelickiego Diakonatu „Eben-Ezer” jak 

również emerytowanego dyrektora Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie, który 

zmarł 13.10.2020 r. w wyniku zakażenia się koronawirusem Covid-19 w wieku 

80 lat. Pogrzeb zmarłego odbędzie się w najbliższy piątek, 23 października 

2020 r. o godz. 13:00 z Kościoła Jezusowego w Cieszynie na cmentarz ewange-

licki w Dzięgielowie.  

 

 
Opracowanie: ks. Alfred Borski 
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 Skoczów 8:00  

• Wspomnienie:  

Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Romana Klejmona, który zmarł 5.09.2019 r., 

w wieku 71 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Morcinka.  

Zmarłego wspominają: żona, dwie córki z rodzinami i siostra.  

Przy tej okazji została złożona ofiara na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie 

dziękujemy. 

 

 

 

 Skoczów 10:00  

• Chrzest: Mikołaj Bobek; 

• Chrzest: Mateusz Kalarus; 

• Chrzest: Marlena Toczek (po nabożeństwie o godz. ok. 11:15); 

• Roczek: Oliwia Szczyrba; 

• Wspomnienie: 

o Po 7 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Mariana Zręczyckiego, który 

zmarł 27.08.2020 r. w wieku 72 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Tar-

gowej. Zmarłego wspominają: żona, córka i przyjaciele. Przy tej okazji została 

złożona ofiara na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie dziękujemy. 

o Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Emila Haltofa, który zmarł 9.09.2019 

w wieku 76 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Nowe Osiedle. Zmarłego 

wspominają: żona Anna, dwóch synów z rodzinami, szwagierka, siostra Marta, 

bliższa i dalsza rodzina. 

Przy tej okazji została złożona ofiara na potrzeby naszej parafii, za którą ser-

decznie dziękujemy. 

 

 

 

 

 Dębowiec:  

• Roczek: Patrycja Gruszka 

 

 

 

 Pierściec 12:00 – po nabożeństwie  

• Chrzest: Lena Bażanowska (XAB); 

 

 


