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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
22.11.2020 – Niedziela Wieczności 

 

 

Hasło tygodnia:  „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.”   
            Łk 12,35 
 

 

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

   Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

   Skoczów 18:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

   Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

 

 

 

1.  SKOCZÓW 10:00  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią 

Świętą. Osoby przystępujące do Stołu Pańskiego prosimy, aby przed podejściem do oł-

tarza zdezynfekowały ręce. Prosimy też, aby przy ołtarzu zachować dystans społeczny 

do osób, z którymi nie mieszka się w jednym gospodarstwie domowym oraz by NIE 

przyklękiwać i nie dotykać rękami barierki.  

2. Z uwagi na dalej trwające obostrzenia przypominamy o zachowywaniu środków ostroż-

ności, aby chronić siebie i innych przez zakażeniem koronawirusem. Prosimy też o za-

chowywanie odstępu – również przy opuszczaniu kościoła. 

 SKOCZÓW  W Skoczowie prosimy o zajmowanie tylko tych ławek, na których znaj-

dują się karteczki ze stosowną informacją. Jest to o tyle ważne, że te karteczki przesta-

wiane są do kolejnych rzędów przed nabożeństwem o 10:00, a jeszcze do innych przed 

nabożeństwem o 18:00. Dlatego prosimy o nie przesuwanie kartek do innych rzędów.  

3. Wszystkie dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną Online, która przygotowywana jest 

przez prowadzących szkółki niedzielne w naszej parafii, jak również przez prowadzą-

cych z innych parafii. Wszystkie szkółki zamieszczane są na profilu naszej parafii na 

YouTube, a wszystkie linki do tych szkółek osiągalne są z poziomu naszej strony inter-

netowej w zakładce: MEDIA | DLA DZIECI ONLINE. Szkółki udostępniane są do oglą-

dania w każdą niedzielę o godzinie 8:00 – ale oczywiście można je oglądać później. 

Zachęcamy wszystkich rodziców i dziadków do towarzyszenia swoim dzieciom czy 

wnukom w oglądaniu tych szkółek – co oczywiście będzie błogosławionym i dobrze 

wykorzystanym czasem ze sobą. 

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

ewangelickiego z Legnicy. 

5. Również dzisiaj o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie 

wieczornym w naszym kościele w Skoczowie.  
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6. Za tydzień 29 listopada – w pierwszą niedzielę Adwentu – zapraszamy na następujące 

nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 i 10:00 

oraz o godz. 18:00 nabożeństwo wieczorne; 

W czasie nabożeństwa o godz. 10:00 kazanie wygłosi bp Ryszard Bogusz – 

Prezes Diakonii Polskiej oraz emerytowany biskup Diecezji Wrocławskiej. Na-

bożeństwo jest pomyślane jako centralna inauguracja Wigilijnego Dzieła Po-

mocy – czyli świecy wigilijnej. Oczywiście po nabożeństwie będzie można na-

być świece w trzech różnych kształtach – od 5 do 15 zł za sztukę. 

• Simoradz – 8:30

• Dębowiec – 10:00  

• Pierściec – 10:00  

7. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się do akcji 

„Prezent pod choinkę”. W tym roku zebraliśmy 257 paczek oraz kwotę 5040 zł. Jest to 

wprawdzie nieznacznie mniej, niż w poprzednich latach, ale zdecydowanie więcej od 

innych parafii, które też włączyły się do tej akcji. Dlatego tym bardziej dziękujemy za 

otwarte serca dla potrzebujących.  

8. W związku z powoli kończącym się rokiem, pragniemy przypomnieć o opłacaniu 

składki kościelnej za bieżący rok, którą powinno się wpłacić najpóźniej do końca stycz-

nia przyszłego roku. Przy okazji bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na wysokość tej 

składki. Nasze prawo przewiduje, że wysokość tego „podatku kościelnego” powinna 

wynosić 1% od osiągniętych rocznych dochodów. Nie zaglądamy nikomu na konto ani 

do kieszeni – bo przecież „ochotnego dawcę Bóg miłuje”. Rozumiemy również te sytu-

acje, w których komuś nie najlepiej się wiedzie w tym okresie. Problem jednak polega 

na tym, że połowa z ok. 2000 osób płacących składkę kościelną za rok 2019 uiściło 

mniej niż 10 zł na miesiąc, w wielu przypadkach nawet mniej, niż 5 zł na miesiąc. Ozna-

czałoby to, że mamy tak wiele osób, które mają dochody na poziomie 500 – 1000 złotych 

na miesiąc. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to należałoby w jakiś sposób dopomóc, ale 

obawiamy się, że są to kwoty sporo zaniżone – a to na pewno nie może podobać się Panu 

Bogu -  skoro „ochotnego dawcę miłuje”.  

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

ści do wieczności następujące osoby: 

• Śp. Alicja Gibiec zd. Żur, która zmarła 21.11.2020 w wieku 52 lat, a zamieszkiwała 

w Skoczowie przy ul. Stalmacha. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 12:00 

z kościoła w Skoczowie na miejscowy cmentarz. 

• Śp. Andrzej Zagóra, który zmarł 21.11.2020 w wieku 66 lat, a zamieszkiwał w Sko-

czowie przy ul. Kiczyckiej. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14:00 z ko-

ścioła w Skoczowie na miejscowy cmentarz. 

• Śp. Anna Lorek zd. Budyła, która zmarła 17.11.2020 w wieku 69 lat, a zamieszki-

wała w Pierśćcu przy ul. Skoczowskiej 5. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 27 listo-

pada o godzinie 13:00 z kościoła w Pierśćcu, na miejscowy cmentarz. 
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 
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 SKOCZÓW 10:00  

• Chrzest: Jagoda Kaleta; 

• 50 rocznica ślubu (cywilnego, w kwietniu 2021 kościelnego) państwa Bronisławy 

i Adama Bulik. Dziękują za dzieci, wnuki i prawnuki. Proszą o błogosławieństwo na 

dalsze lata. My zaś dziękujemy za ofiarę złożoną przy tej okazji na potrzeby naszej 

parafii. 

 

 

 PIERŚCIEC  

• Przypominka: po roku i sześciu tygodniach od śmierci śp. Władysława Kowalczyka, 

który zmarł 30 września 2019 r. w wieku 87 lat, a zamieszkiwał w Pierśćcu przy ul. 

Jaśminowej. Zmarłego wspominają: żona, syn, dwie córki z rodzinami i siostra z ro-

dziną. Rodzinie dziękujemy za ofiarę złożoną na potrzeby filiału w Pierścu. 

 

 

Wszystkie FILIAŁY 

• Wspomnienie zmarłych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. (Lista osób do wydruko-

wania przesłana mailem do duchownych). 


