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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
15.11.2020 – Przedostatnia niedziela roku kościelnego 

 

 

Hasło tygodnia:  „My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym.”   
           2 Kor 5,10a 
 

 

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

   Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

   Skoczów 18:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Dębowiec 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Simoradz 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

   Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

 

 

1.  SKOCZÓW  W dalszym ciągu przypominamy i zarazem apelujemy o przestrzeganie 

reżimu sanitarnego. W naszym kościele w Skoczowie wyznaczone są ławki, w których 

można zająć miejsce – jest to co trzecia ławka. Bardzo prosimy o nieprzekładanie kar-

teczek, które wyznaczają miejsca do siedzenia. Jest to istotne z tego względu,  że 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 ko-

rzystano w czasie pierwszego nabożeństwa. A osoby z trzeciego nie korzystały z miejsc, 

które były zajęte w czasie pierwszego czy drugiego nabożeństwa.  

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. W czasie dzisiejszego nabożeństwa przewidziana jest ofiara ołtarzowa na diasporę – 

czyli na te parafie, które są na tyle małe, by mogły się samodzielnie utrzymywać, a już 

tym bardziej, których nie stać na wykonanie tych najbardziej potrzebnych remontów. 

W tych szczególnych warunkach pandemii koronawirusa osoby będące w kościele pro-

simy o złożenie tej ofiary do skrzynek przy wyjściu z kościoła, zaś wszystkich internau-

tów o przelanie ofiary na konto parafialne lub za pośrednictwem platformy Dotpay osią-

galnej z naszej strony internetowej. W obu przypadkach prosimy o dopisek: „Ofiara na 

diasporę”. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne podziękowanie słowami 

„Bóg zapłać”. 

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

ewangelickiego z Gliwic. Kazanie wygłosi ks. Andrzej Wójcik.  
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5. Również dzisiaj o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie 

wieczornym w naszym kościele w Skoczowie.  

6. Za tydzień 22 listopada – w Niedzielę Wieczności – zapraszamy na następujące nabo-

żeństwa: 

• Skoczów – 8:00 i 10:00 ze spowiedzią i Komunią Św.  

oraz o godz. 18:00 nabożeństwo wieczorne; 

• Simoradz– 8:30

• Dębowiec – 10:00  

• Pierściec – 10:00 

We wszystkich filiałach w czasie nabożeństw pragniemy wspomnieć zmarłych, którzy 

odeszli od nas w ciągu minionych 12-tu miesięcy.  

W Skoczowie takie wspomnienie miało miejsce na obu nabożeństwach w niedzielę, 1 li-

stopada. Dlatego w najbliższą niedzielę tylko o godzinie 8:00 wspomnimy jedynie te 

osoby, których rodziny będą w kościele na nabożeństwie albo będą uczestniczyły 

w nabożeństwie przez internet. Stąd prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie 

takiego wspomnienia w kancelarii parafialnej do czwartku popołudnia. Ponieważ 

w opinii wielu parafian pomysł z pokazywaniem zdjęć osób zmarłych dało im możli-

wość przypomnienia sobie tych osób, prosimy, aby do czwartku przesłać lub dostarczyć 

zdjęcia tych osób, których zdjęć nie posiadamy i w związku z tym nie mogły być poka-

zane.  

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

ści do wieczności: 

• śp. Zbigniewa Heczko, który zmarł 11.11.2020 w wieku 54 lat, zamieszkiwał 

w Międzyświeciu przy ul. Bystrej. Pogrzeb Zmarłego odbędzie się jutro, w ponie-

działek 16 listopada o godz. 13:00 z kościoła w Skoczowie na miejscowy cmentarz. 
 

 

 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 


