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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
1.11.2020 – Pamiątka umarłych / 21. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!”   
         Ps 90,12 

 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. dr Alfred Borski  

   Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

   Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Simoradz 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Pierściec 10:00 – ks. Andrzej Czyż 

 

 

1. Jak wszystkim już z pewnością wiadomo, tegoroczne Święto Zmarłych przypadające 

właśnie na dzisiaj – 1 listopada – z powodu wysokiej liczby zakażonych koronawirusem, 

ma całkiem inny charakter, niż było to do tej pory. Zostaliśmy bowiem zobowiązani do 

zamknięcia naszych cmentarzy, które zostaną otwarte dopiero 3 listopada. Aby zapobiec 

gromadzeniu się zbyt wielkiej liczby odwiedzających nasze nekropolie, zachęcamy do 

rozłożenia wizyt na cmentarzu na cały listopad. Nadal apelujemy, by nie przyozdabiać 

grobów kwiatami i wieńcami z tworzyw sztucznych, jak również kupowania przesadnie 

dużych zniczy. W zamian za to można zakupić żywe kwiaty i tym samym wspomóc 

lokalnych sprzedawców, którzy dzięki swojej pracy utrzymują rodziny.  

2. W dalszym ciągu przypominamy i zarazem apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitar-

nego, który obowiązuje na czas pandemii, a szczególnie teraz, gdy liczba zakażeń gwał-

townie wzrosła.  

Przypominamy też o tym, że w naszych kościołach są wyznaczone ławki, w których 

można zająć miejsce – jest to co trzecia ławka. Szczególnie jest to istotne w kościele 

w Skoczowie, w którym na nabożeństwie o godz. 8:00 są 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. Jeżeli nie udało nam 

się to na tym nabożeństwie, to bardzo prosimy pamiętać o tym za tydzień.  

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

w kościele ewangelickim w Zgierzu. 

4. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

• Simoradz – Spotkanie z Biblią” – piątek 18:30 w kościele. 

5. Tradycyjne miesięczne Spotkanie Pań w Skoczowie, które powinno się odbyć w środę 

3. listopada, z uwagi na coraz gorsze warunki pandemiczne tym razem się nie odbędzie. 

W najbliższym czasie wykład pani Ilony Hajewskiej zostanie umieszczony na naszej 

stronie internetowej, skąd będzie go można wysłuchać.  
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6. Za tydzień 8 listopada zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 (misyjne) i 10:00 oraz o godz. 18:00 nabożeństwo wieczorne; 

• Dębowiec – 8:30  

• Simoradz – 10:00  

• Pierściec – 10:00 ze spow. i Komunią Świętą. 

7. Ponieważ sytuacja wywołana pandemią jest o wiele poważniejsza, niż było to na wiosnę, 

zwracamy się z gorącym apelem o otoczenie opieką ludzi starszych, samotnych, scho-

rowanych z Waszego sąsiedztwa czy też rodziny. Mamy na myśli tutaj wsparcie du-

chowe, jak również doraźną pomoc w zakupach czy załatwieniu najpilniejszych spraw. 

Jeżeli ktoś z Was, moi Drodzy, potrzebuje takiej pomocy, bardzo prosimy o przekazanie 

tej informacji do kancelarii parafialnej lub do któregoś z księży. My zaś postaramy się 

uczynić wszystko, aby ta osoba otrzymała należyte wsparcie.  

8. Jak co roku nasza Parafia włączyła się do akcji „Prezent pod choinkę”, dzięki której 

dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii będą miały możliwość otrzymać paczkę w czasie 

Świąt Bożego Narodzenia. Prezent zapakowany w pudełku po butach oraz 10 złotych na 

pokrycie kosztów organizacji i transportu należy złożyć w kancelarii parafialnej do naj-

bliższej niedzieli, 8 listopada. Można też przekazać równowartość paczki w wysokości 

60 zł – do 30 listopada. Bliższe informacje na specjalnej ulotce, którą można otrzymać 

w kancelarii parafialnej. 

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

ści do wieczności: 

• Śp. Wiesław Brańczyk, który zmarł 26.10.br., przeżył 54 lata, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Kolonia. Pogrzeb odbył się w miniony piątek z kościoła na 

cmentarz w Skoczowie.  

• Śp. Kazimierz Kołder, który zmarł 29.10.br., przeżył 70 lat, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Kolonia. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 3 listopada, z ko-

ścioła w Skoczowie na cmentarz. 
 

 

 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 


