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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
8.11.2020 – 3. Niedziela przed końcem roku kościelnego 

 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosławieni pokój czyniący,  

albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.”     
         Mt 5,9 

 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński  

   Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

   Skoczów 18:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Dębowiec 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Ogrodzona 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

 

1. W dalszym ciągu przypominamy i zarazem apelujemy o przestrzeganie reżimu sani-

tarnego, który obowiązuje na czas pandemii, a szczególnie teraz, gdy liczba zakażeń 

gwałtownie wzrosła. Od wczoraj zmniejszona została liczba uczestników w nabożeń-

stwach: Skoczów = 65, Pierściec = 18, Dębowiec = 12 i Simoradz = 7. 

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 i jeszcze inne o godz. 18:00 – aby osoby z tego drugiego 

nabożeństwa nie korzystały z ławek, z których korzystano w czasie pierwszego nabo-

żeństwa. A osoby z trzeciego nie korzystały z miejsc, które były zajęte w czasie pierw-

szego czy drugiego nabożeństwa.  

Pragniemy przy tym poinformować, że w związku z kolejnymi ograniczeniami do od-

wołania zawieszone są godziny biblijne, spotkania kół pań oraz szkółki niedzielne. 

Próby chórów i zespołów, zajęcia konfirmacyjne i spotkania młodzieżowe zawieszone 

były już wcześniej. W tej sytuacji zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach mło-

dzieży online. Inne spotkania mogą odbyć się jedynie za pośrednictwem platformy 

ZOOM w przestrzeni internetowej. 

2. 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.  

3. Dzisiaj, o godzinie 15:50 na antenie TVP-3, odbędzie się retransmisja nabożeństwa 

ewangelickiego z Wisły Jawornika. Kazanie wygłosi ks. Marcin Podżorski.  
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4. Również dzisiaj o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie 

wieczornym w naszym kościele w Skoczowie. Od dzisiaj, przez wszystkie listopadowe 

niedziele, wychodzimy z jeszcze jedną propozycją nabożeństw, które będą odbywały się 

o godz. 18:00, a które poprowadzi ks. Bogdan Wawrzeczko. 

5. Za tydzień 15 listopada zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 (młodzieżowe) i 10:00  

oraz o godz. 18:00 nabożeństwo wieczorne; 

• Dębowiec – 8:30  

• Simoradz – 10:00  

• Pierściec – 10:00 

6. 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 dzi-

siaj. Jak dowiedzieliśmy się od organizatorów, paczki można przynosić jeszcze do końca 

tego tygodnia. Można też przekazać równowartość paczki w wysokości 60 zł – w tym 

przypadku termin do 30 listopada. Bliższe informacje na specjalnej ulotce, którą można 

otrzymać w kancelarii parafialnej. 

7. Są osoby, które pragną wstąpić w święty związek małżeński, dlatego się je zapowiada: 

• Paweł Jakubowski, syn Krzysztofa i Ewy zd. Kurbiel, zamieszkały w Krakowie, 

przy ul. Strzelców 15a/73, kawaler, wyzn. E-A 

oraz 

Sandra Rokowska, córka Jerzego i Jolanty zd. Zbijowska, zamieszkała w Simo-

radzu, przy ul. Uroczej 38, panna, wyzn. E-A. 

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

ści do wieczności: 

• śp. Hildegarda Szurman, która zmarła 2.11.2020 w wieku 90 lat, zamieszkiwała 

w D.O.  EMAUS w Dzięgielowie, wcześniej w Simoradzu, przy ul. Krajobrazo-

wej. Pogrzeb Zmarłej odbył się w sobotę, z kościoła w Simoradzu na miejscowy 

cmentarz. 

• śp. Czesław Wawronowicz, który zmarł  4.11.2020 w wieku 57 lat, a zamieszki-

wał w Ustroniu, przy ul. Strażackiej. Pogrzeb Zmarłego odbędzie się we wtorek 

10 listopada, z kościoła w Skoczowie.  

• śp. Bożena Klimczak, która zmarła 6.11.2020 w wieku 61 lat, a zamieszkiwała 

w Skoczowie, przy ul. Krzywej. Data pogrzebu podana zostanie na klepsydrze. 
 

 

 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 
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 SKOCZÓW 10:00  

• Roczek: Agata Rohnka; 

• Przypominka:  

Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Danutę Buchta zd. Waleczek, która zmarła 

29.09.2019 r. w wieku 63 lat, a zamieszkiwała w Międzyświeciu przy ul. Bładnickiej. 

Zmarłą wspominają: brat, synowie, wnuczka, bliższa i dalsza rodzina. 

Przy tej okazji została złożona ofiary na potrzeby naszej Parafii, za która serdecznie 

dziękujemy. 

 

 

 


