
Strona 1 z 3 
 

Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
6.12.2020 – 2. Niedziela Adwentu 

 

 

Hasło tygodnia:  „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,  

gdyż zbliża się odkupienie wasze.”       
        Łk 21,28 

 
Odprawiający:  Skoczów 8:00 – 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. 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. 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. 

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

ewangelickiego z Piły. Kazanie wygłosi ks. prob. Tomasz Wola. 

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

wieczornym w naszym kościele w Skoczowie.  

5. Wszystkie panie serdecznie zapraszamy na adwentowy wykład Ilony Hajewskiej, za 

tytułowany: „Czy wierzysz w życie wieczne?”, który został nagrany i zamieszczony na 

naszej stronie parafialnej w zakładce MEDIA | DLA PAŃ ONLINE. 

6.  SKOCZÓW  Z parafialnych drzew zebraliśmy jesienią orzechy, które można otrzymać 

nieodpłatnie. Panie, które chętnie pieką świąteczne ciasteczka prosimy o kontakt z panią 

Kościelną.  

7. W najbliższym tygodniu zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa adwentowe, które 

odbędą się: 

• W środę 9 grudnia w Pierśćcu o godz. 17:00. 

• W czwartek 10 grudnia w Dębowcu o godz. 16:30 i w Simoradzu o godz. 17:30. 

• W piątek 11 grudnia w Skoczowie o godz. 17:00. 
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8. Za tydzień 13 grudnia – w trzecią niedzielę Adwentu – zapraszamy na następujące 

nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00  

i 10:00 (dla Seniorów) - bardzo prosimy, aby w tym nabożeństwie wzięli udział 

jedynie nasi starsi parafianie oczywiście z osobami towarzyszącymi czy poma-

gającymi dotrzeć im do kościoła. 

oraz o godz. 18:00 nabożeństwo wieczorne i zarazem misyjne; 

• 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.  

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” 

i czujmy się odpowiedzialni za naszą parafię. 

Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy dokonali już takiej 

wpłaty i tym, którzy składki płacą regularnie.  

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 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, jak również Kalendarze Ewangelickiej (książ-

kowe) oraz Z Biblią na co dzień. 

 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, 
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w których 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 musi towarzyszyć myśl, że nie 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. Eugeniusz Różański, który zmarł 30.11.2020 r. w wieku 85 lat, a zamieszki-

wał w Skoczowie przy ul. Morcinka. Pogrzeb odbył się wczoraj, z kościoła 

w Skoczowie na tutejszy cmentarz 

• śp. Stefan Białoń, który zmarł 1.12.2020 r. w wieku 86 lat, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Kombatantów. Pogrzeb odbył się wczoraj, z kościoła 

w Skoczowie, na tutejszy cmentarz  
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00  

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Irenę Troszok, która zmarła 

22.10.2020 r. w wieku 61 lat, a zamieszkiwała w Harbutowicach przy ul. Zbożowej. 

Zmarłą wspominają: syn i dwie córki z rodzinami, pracownicy firmy TechniPlast 

z Ustronia oraz dalsza rodzina.  

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie 

dziękujemy.  

 

 SKOCZÓW 10:00  

• Po roku od śmierci wspominamy śp. Krystynę Heller, która zmarła 5.12.2019 r. 

w wieku 80 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Mocko. 

Zmarłą wspominają: córka z rodziną oraz syn. 

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie 

dziękujemy. 

 

 SKOCZÓW po nabożeństwach  

• g. 11:30 – chrzest: Jakub Sozański; 

• g. 12:00 – konwersja: Marcelina Szczypka + chrzest: Nikodem Szczypka; 

• g. 12:45 – chrzest: Nikodem Cieślar; 


