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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
29.11.2020 – 1. Niedziela Adwentu 

 

 

Hasło tygodnia:  „Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.”  
             Za 9,9 
 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński  

   Skoczów 10:00 – bp Ryszard Bogusz (kazanie) 

      ks. Marek Londzin, ks. dr Alfred Borski 

   Skoczów 18:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Simoradz 8:30 – ks. Andrzej Czyż 

Dębowiec 10:00 – ks. Piotr Uciński  

   Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

 

1.  Wszędzie oprócz Skoczowa o 10:00  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spo-

wiedzią i Komunią Świętą. Osoby przystępujące do Stołu Pańskiego prosimy, aby przed 

podejściem do ołtarza zdezynfekowały ręce. Prosimy też, aby przy ołtarzu zachować 

dystans społeczny do osób, z którymi nie mieszka się w jednym gospodarstwie domo-

wym oraz by NIE przyklękiwać i nie dotykać rękami poręczy.  

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

ności, aby chronić siebie i innych przed 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 prowa-

dzących 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 in-

ternetowej w zakładce: MEDIA | DLA DZIECI ONLINE. Szkółki udostępniane są 

do oglądania w każdą niedzielę o godzinie 8:00 – ale oczywiście można je oglądać póź-

niej. 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 Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Kazanie wygłosi ks. prob. Marcin 

Brzóska. 

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

wieczornym w naszym kościele w Skoczowie.  
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6. W najbliższym tygodniu zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa adwentowe, które od-

będą się: 

• W środę 2 grudnia w Pierśćcu o godz. 17:00. 

• W czwartek 3 grudnia w Simoradzu o godz. 16:30, a w Dębowcu o godz. 17:30. 

• W piątek 4 grudnia w Skoczowie o godz. 17:00. 

7. Za tydzień 6 grudnia – w drugą niedzielę Adwentu – zapraszamy na następujące na-

bożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 młodzieżowe i 10:00 

oraz o godz. 18:00 nabożeństwo wieczorne; 

• Dębowiec – 8:30

• Simoradz – 10:00  

• Pierściec – 10:00  

WSZYSTKIE nabożeństwa adwentowe – tak tygodniowe, jak również niedzielne po-

łączone będą ze spowiedzią i Komunią Świętą. W ten sposób wychodzimy naprzeciw 

oczekiwaniom wielu parafian, aby w tym czasie pandemii było wystarczająco okazji 

i możliwości do przystępowania do Stołu Pańskiego.  

8. Już teraz pragniemy zaprosić naszych seniorów na nabożeństwo spowiednio-komunijne 

pomyślane właśnie o naszych starszych parafianach, które odbędzie się w niedzielę 

13 grudnia o godzinie 10:00. Bardzo prosimy, aby w tym nabożeństwie wzięli udział 

jedynie nasi starsi parafianie oczywiście z osobami towarzyszącymi czy pomagającymi 

dotrzeć im do kościoła.  

9. W związku z powoli kończącym się rokiem, pragniemy przypomnieć o opłaceniu 

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 kościelne przewiduje, że wysokość tego swego rodzaju „podatku 

kościelnego” powinna wynosić 1% od osiągniętych rocznych dochodów. Nie zaglądamy 

nikomu ani na konto, ani do kieszeni – bo przecież „ochotnego dawcę Bóg miłuje”. Ro-

zumiemy również te sytuacje, w których komuś nie najlepiej się wiedzie – szczególnie 

w tym trudnym okresie. Problem jednak polega na tym, że połowa z ok. 2000 osób pła-

cących składkę kościelną za rok 2019 uiściło mniej niż 10 zł na miesiąc, w wielu przy-

padkach nawet mniej, niż 5 zł na miesiąc. Oznaczałoby to, że jest tak wiele osób, które 

mają dochody na poziomie 500 – 1000 złotych na miesiąc. Jeżeli tak jest w rzeczywi-

stości, 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”.  

10. W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym prosimy o przekazanie nam infor-

macji o osobach lub rodzinach znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 

Informacje o niektórych osobach już posiadamy. Chcemy jednak – w miarę możliwości 

– dotrzeć z pomocą do jak największej liczby potrzebujących. Ta sama prośba dotyczy 

osób potrzebujących wsparcia duchowego. Zgłoszenia prosimy kierować do kancelarii 

parafialnej lub do któregoś z księży. 

11. Przypominamy również o opłacaniu prenumeraty Zwiastuna na rok 2021. 

12. W kancelarii parafialnej są do nabycia opłatki oraz szulki, jak również ŚWIECE Wi-

gilijnego Dzieła Pomocy dzieciom. Prosimy zwracać jednak uwagę na warunki, 
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w jakich żyjemy, abyśmy poprzez brak roztropności nie dopuścili do zakażenia samych 

siebie, a przez to zakażania innych – w tym pracowników kancelarii czy księży. Dlatego 

prosimy przed wejściem do kancelarii zdezynfekować ręce, mieć twarz zasłoniętą maską 

albo przyłbicą i nie tłoczyć się zbytnio w przedsionku czy też w samej kancelarii. 

 DĘBOWIEC  Opłatki, szulki i świece wigilijne można nabyć, a składkę kościelną 

opłacić również w Filiale w Dębowcu, gdzie p. Bogusława Czyż będzie dyżurowała we 

wtorki w godzinach od 9:00 – 11:00, a w czwartki w godzinach od 16:00 – 17:00. 

13. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz ograniczeniami, jakie 

najprawdopodobniej nadal będą obowiązywały, w jakimś stopniu pragniemy sprawić, 

aby ta trudna sytuacja tak do końca nie pozbawiła nas tej rzeczywistej radości z naro-

dzenia Zbawiciela Świata. Dlatego chcielibyśmy nieco urozmaicić nasze nabożeństwa, 

a to urozmaicenie polegałoby na tym, że chcemy zaprosić te rodziny, które czują się 

na siłach, a do tego lubią muzykować czy tylko śpiewać, aby wystąpiły tutaj w kościele 

w czasie któregoś nabożeństwa świątecznego czy też po świętach i zaśpiewały kilka 

kolęd. Zasada jest prosta: nasze chóry i zespoły nie mogą teraz odbywać swoich prób 

i ćwiczyć. Ale w domach, w zaciszu rodziny można to bez przeszkód czynić i śpiewać 

ile się tylko da. Jesteśmy przekonani o tym, że na pewno znajdzie się kilka rodzin, w któ-

rych śpiew jest jedną z form wyrażania samych siebie i też swojej wiary. Dlatego 

wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Proboszcza – mailowo lub telefo-

nicznie. Pomysłowi temu na pewno nie musi towarzyszyć myśl, że trzeba być perfek-

cyjnym, ale żeby przede wszystkim wypływało to z chęci śpiewania Panu Bogu na 

chwałę. Każda występująca rodzina otrzyma prezent świąteczny.  

14. Z karty żałobnej podajemy, że Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z docze-

sności do wieczności następujące osoby: 

• Śp. Adam Rygulski, który zmarł 22.11.2020 w wieku niespełna 80 lat, a zamiesz-

kiwał w Iskrzyczynie przy ul. Wiejskiej. Jego pogrzeb odbył się w środę, 

25.11.2020 r. z kościoła w Skoczowie na miejscowy cmentarz. 

• Śp. Kazimierz Mitręga, który zmarł 26.11.2020 w wieku 72 lat, a zamieszkiwał 

w Cieszynie, przy ul. Górny Rynek (wcześniej w Skoczowie na ul. Osiedlowej). 

Jego pogrzeb odbył się w sobotę, 28.11.2020 r. z kościoła w Skoczowie na miej-

scowy cmentarz  
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00  

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Leszka Guznara, który zmarł 

15.10.2020 r. w wieku 74 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Słonecznej. 

Zmarłego wspominają: żona, córki z rodzinami, brat z rodziną, dwie siostry z rodzi-

nami, szwagier z rodziną oraz dalsza rodzina. Przy tej okazji najbliżsi złożyli ofiarę 

na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie dziękujemy. 

 
 


