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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
25.10.2020 – 20. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: 

tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią  

i w pokorze obcował ze swoim Bogiem..”    Mi 6,8 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński 

   Skoczów 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

   Simoradz 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Dębowiec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

   Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

 

1. Dzisiaj w czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary ołtarzowej, 

która będzie przeznaczona na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny.  

 Skoczów 8:00 i 10:00  Wszystkich internautów prosimy o włączenie się do tej ofiary 

i przekazanie jej za pośrednictwem platformy DotPay – wejście przez naszą stronę in-

ternetową w zakładce KONTAKT – i dalej: OFIARY VIA DOTPAY lub bezpośrednio 

ze swojego konta na konto parafialne. Numer konta w stopce naszej strony parafialnej. 

Przy dokonywaniu przelewu bardzo prosimy o dopisek: Ofiara na Fundusz Ewange-

lizacyjno-Misyjny”. 

 WSZĘDZIE:  Za wszystkie ofiary składamy serdeczne podziękowanie słowami „Bóg 

zapłać”. 

2. Od soboty 17 października w naszym powiecie, a od wczoraj (24.10.) w całym kraju, 

z uwagi na drastycznie wzrastającą liczbę zachorowań na koronawirusa, wprowadzona 

została tzw. „czerwona strefa” – a co za tym idzie: znaczne ograniczenia, które mają 

zahamować dalsze lub przynajmniej tak szybkie nowe zakażenia. Ograniczona została 

również ilość uczestników nabożeństw do 1 osoby na 7 m2 powierzchni kościoła. Ozna-

cza to, że w Skoczowie w czasie jednego nabożeństwa może wziąć udział ok. 130 osób, 

w Pierśćcu – 35, w Dębowcu – 24, a w Simoradzu – 14. Prosimy zatem o zwrócenie 

uwagi na następujące zasady, które muszą być przestrzegane podczas wszystkich nabo-

żeństw oraz ewentualnych spotkań parafialnych o charakterze religijnym: 

• W nabożeństwach i spotkaniach mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które 

mają zasłonięte usta i nos maseczką lub tzw. przyłbicą. Maseczki lub przyłbice 

muszą zakrywać usta i nos w czasie całego nabożeństwa. Proszę pamiętać, że w 

razie kontroli odpowiedzialność za nie posiadanie maseczki, a tym samym zapła-

cenie mandatu spada na tego, kto nie ma założonej maseczki. 

• 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 oraz – jak wynika z ostat-

nich badań – również choroby nerek. 
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• 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 są postawione na stolikach w przedsionkach lub 

przy drzwiach wejściowych. 

• Prosimy o utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m od osób, z którymi 

nie mieszka się w jednym gospodarstwie domowym. W tym celu w kościołach 

są wyznaczone ławki, w których można zająć miejsce – co trzecia ławka. Szcze-

gólnie jest to istotne w kościele w Skoczowie, w którym na nabożeństwie 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 cza-

sie pierwszego nabożeństwa. 

• W czasie nabożeństw prosimy o korzystanie z własnych śpiewników kościel-

nych. Podobnie w czasie pogrzebów nie będą (jak do tej pory) wystawiane śpiew-

niki pogrzebowe. W kancelarii parafialnej do nabycia są nowe śpiewniki po-

grzebowe, które oprócz pieśni błagalnych i żałobnych zawierają również wiele 

modlitw – tak, na czas choroby i przygotowania na śmierć, jak również i na czas 

smutku i żałoby po stracie najbliższych. Dlatego bardzo serdecznie polecamy za-

kupienie śpiewnika pogrzebowego. 

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. 

3. Serdecznie zapraszamy na transmisje naszych nabożeństw na antenie TVP: 

• Dzisiaj o godz. 15:50 na antenie TVP-3 zostanie wyemitowane nabożeństwo na-

grane w kościele w Mikołajkach.  

• Natomiast w sobotę, 31 października, w Święto Reformacji na antenie TVP-2 

o godz. 17:00 odbędzie się bezpośrednia transmisja nabożeństwa reformacyjnego 

z kościoła w Lędzinach-Hołdunowie. 

4. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

5. W najbliższą sobotę, 31 października – Święto Reformacji – serdecznie zapraszamy 

na nabożeństwo reformacyjne do kościoła w Skoczowie, które odbędzie się o godzinie 

15:00. Wczesna godzina nabożeństwa wybrana jest z uwagi na to, że jest to sobota oraz 

by termin nabożeństwa nie nałożył się z bezpośrednią transmisją nabożeństwa reforma-

cyjnego z Hołdunowa. Z uwagi na pandemię nabożeństwa w filiałach w Święto Refor-

macji nie odbędą się. 

6. Za tydzień 1 listopada zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 i 10:00  

• Dębowiec – 8:30  

• Simoradz – 10:00  

• Pierściec – 10:00 
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 Z uwagi na znaczny wzrost zakażeń koronawirusem oraz tym, że 1 listopada w tym 

roku wypada w niedzielę, nabożeństwo na cmentarzu w Skoczowie nie odbędzie się. 

Informujemy również, że w czasie nabożeństw w kościołach będziemy chcieli wspo-

mnieć te osoby, które zmarły w przeciągu ostatniego roku. W Skoczowie będzie przy-

gotowana prezentacja, w czasie której po kolei pokazane zostaną wszystkie nazwiska 

osób zmarłych oraz – jeżeli rodzina sobie tego życzy – zdjęcia tych osób. Niektóre zdję-

cia posiadamy już w parafialnym archiwum – te znajdują się na stronie internetowej 

w zakładce INFORMACJE | NEKROLOGI. Jeżeli najbliżsi osób życzą sobie, aby rów-

nież zdjęcia ich zmarłych zostały zamieszczone w prezentacji, bardzo prosimy o prze-

słanie zdjęcia mailem lub dostarczenie go do kancelarii parafialnej do najbliższego 

czwartku (29.10.).  

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 rzeczy-

wiście potrzebuje światełka, to uczyńmy to najtańszym kosztem: nie kupujmy olbrzy-

mich 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. 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.  

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

ści do wieczności: 

• śp. Irenę Troszok, która zmarła 22.10.br. w wieku 61 lat, a zamieszkiwała w Har-

butowicach, przy ul. Zbożowej. Pogrzeb Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 26 

października o godz. 14:00 w kościele w Skoczowie, a później na naszym cmen-

tarzu. 

 
Opracowanie: ks. Alfred Borski 
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 Skoczów 10:00  

• Modlitwa dziękczynna z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego Lidii i Władysława. 

• Roczek: Oliwier Tomiczek; 

• Chrzest: Nikodem Wrzecionko; 

 

 

 

• Chrzest: Jagoda i Mateusz Cichy (po nabożeństwie o 11:30); 

• Chrzest: Oliwia Madzia (po nabożeństwie o 12:00 – XAB); 

 

 

 

 

 


