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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
20.12.2020 – 4. Niedziela Adwentu 

 

 

Hasło tygodnia:  „Radujcie się w Panu zawsze;  

powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko.”   Flp 4,4-5 

 
Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński  

   Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

   Skoczów 18:00 – ks. Tomasz Wigłasz 

   Dębowiec 8:30 – ks. dr Alfred Borski  

Simoradz 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

   Pierściec 10:00 – ks. Andrzej Czyż 

 

 

1. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. Osoby przy-

stępujące do Stołu Pańskiego prosimy, aby przed podejściem do ołtarza zdezynfekowały 

ręce. Prosimy też, aby przy ołtarzu zachować dystans do osób, z którymi nie mieszka się 

w jednym gospodarstwie domowym oraz by NIE przyklękiwać i nie dotykać rękami 

poręczy.  

2. Wszystkie dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną Online. Wszystkie linki do szkó-

łek osiągalne są z poziomu naszej strony internetowej w zakładce: MEDIA | DLA 

DZIECI ONLINE. Zachęcamy wszystkich rodziców i dziadków do towarzyszenia 

swoim dzieciom czy wnukom w oglądaniu tych szkółek – co oczywiście będzie błogo-

sławionym i dobrze wykorzystanym czasem ze sobą. 

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

ewangelickiego z Wodzisławiu Śląskim. Kazanie wygłosi ks. prob. Daniel Ferek – po-

chodzący z naszej skoczowskiej parafii. 

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

wieczornym w naszym kościele w Skoczowie.  

5.  BARDZO WAŻNE!!!  Pragniemy poinformować, że w związku z trudną sytuacją 

związaną z pandemią koronawirusa oraz obowiązującymi obostrzeniami, jesteśmy zmu-

szeni wprowadzić zapisy na wszystkie nabożeństwa w okresie świątecznym – chodzi 

o Wigilię oraz oba Święta Bożego Narodzenia. Nabożeństwa w tych dniach na pewno 

należą do tych, w których bierze udział o wiele większa liczba uczestników, niż zazwy-

czaj. Dlatego informujemy zarazem, że w tym roku wyjątkowo odbędą się w każdym 

z tych dni świątecznych po DWA nabożeństwa: 

• WIGILIA: w Skoczowie i we wszystkich filiałach o 16:00 oraz o 22:00; 

• 1. i 2. Święto BOŻEGO NARODZENIA 

- w Skoczowie o godz. 8:00 i o 10:00; 

- we wszystkich Filiałach o godz. 8:30 i o 10:00 

Aby nie było takiej sytuacji, że na któreś nabożeństwo przyjdzie kilka razy więcej 

uczestników, niż jest to dozwolone, musimy przyjmować zapisy. Przy zapisywaniu się 

każda zgłoszona osoba otrzyma WEJŚCIÓWKĘ, która będzie upoważniała do 
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wzięcia udziału w konkretnym nabożeństwie. Osoby bez wejściówek niestety nie 

będą mogły wziąć udział w tych nabożeństwach, bo przy zbyt dużej liczbie uczestni-

ków groziłoby to poniesieniem konsekwencji finansowych dla naszej parafii, a z innej 

strony stanowiłoby to zagrożenie zakażeniem się koronawirusem. Bardzo prosimy o wy-

rozumiałość w tej kwestii i o zapisywanie się w kancelarii parafialnej – gdy chodzi o na-

bożeństwa w Skoczowie oraz u kościelnych – gdy chodzi o nabożeństwa w filiałach. 

Jeżeli ktoś nie zmieści się na listę na wybrane przez siebie nabożeństwo, bardzo prosimy 

o zapisywanie się na kolejne nabożeństwo lub na nabożeństwo w następnym dniu. Sko-

rzystajmy z tej możliwości, że będzie podwójna ilość nabożeństw!  

Przy wyjściu z kościoła można otrzymać plan nabożeństw na okres świąteczno-nowo-

roczny. Tam, gdzie na planie znajduje się wpis: 100% oznacza, że na dane nabożeństwo 

nie ma już wolnych miejsc – zatem nie ma już niestety na nie wejściówek. Bardzo pro-

simy o wyszukanie innego nabożeństwa i uczestniczenie w tym szczególnym czasie 

w społeczności z innymi wierzącymi, a przede wszystkim z naszym Panem i Zbawicie-

lem. Aktualna sytuacja związana z wolnymi miejscami podawana jest i będzie na naszej 

stronie internetowej w zakładce: TERMINY | NABOŻEŃSTWA. 

6. Do nabycia jest najnowszy numer Informatora Parafialnego, w którym znajduje się 

również wkładka z planem nabożeństw. Ponieważ w obecnym czasie pandemii terminy 

nabożeństw były wielokrotnie zmieniane, dlatego terminów nabożeństw nie ma w infor-

matorze, ale są w dołączonej wkładce. Osoby, które zamierzają nabyć informator pro-

szone są, aby nie zabierały planu nabożeństw przy wyjściu z kościoła.  

7.  SKOCZÓW:  Członków Rady i Komitetu Parafialnego prosimy o umówienie się 

w kancelarii parafialnej w celu odebrania paczek świątecznych dla naszych senio-

rów. Umówienie jest konieczne, ponieważ przy odbiorze trzeba zweryfikować listę osób 

w poszczególnych rejonach i ją wydrukować. W tym celu prosimy o przyniesienie star-

szych list, na podstawie których będzie można dokonać takiej weryfikacji. 

8. 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.  

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

wpłaty i tym, którzy składki płacą regularnie. 

Również bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili już ofiarę na 

ogrzewanie i oświetlenie naszych kościołów. Osoby, które chciałyby wesprzeć naszą 

parafię i przyłączyć się do ofiar na ogrzewanie i oświetlenie informujemy, ze listy ofiar 

znajdują się w kancelarii parafialnej lub w filiałach u skarbników.  

9. Przypominamy o opłacaniu prenumeraty Zwiastuna na rok 2021. 

10. 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 
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w czasie któregoś nabożeństwa świątecznego czy też po świętach i zaśpiewały kilka 

kolęd. Zapraszamy też pojedyncze osoby. Jesteśmy przekonani o tym, że na pewno znaj-

dzie się kilka rodzin, 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 telefonicznie. Pomysłowi temu na pewno musi towarzyszyć myśl, że nie 

trzeba być perfekcyjnym, ale żeby przede wszystkim wypływało to z chęci śpiewania 

Panu Bogu na chwałę. Każda występująca rodzina otrzyma prezent świąteczny.  

11. Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu zmarł: 

• Śp. Jan Boruta, który zmarł 14 grudnia w wieku 77 lat, a zamieszkiwał w Dę-

bowcu przy ul. Słonecznej. Pogrzeb odbył się w czwartek z kościoła w Skoczo-

wie, na cmentarz w Dębowcu. 

• Śp. Danuta Boruta, która zmarła 18 grudnia w wieku 57 lat, a zamieszkiwała 

w Skoczowie przy ul. Wiślickiej 6. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 22 grudnia 

o godz. 13:00 z kościoła w Skoczowie na tutejszy cmentarz. 
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

• Po 40 latach od śmierci wspominamy dzisiaj śp. Gustawa Żbela, który zmarł 

18.12.1980 r., przeżywszy 39 lat, a zamieszkiwał w Wilamowicach. 

Zmarłego wspomina córka Ewa z rodziną. 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Danutę Cichy zd. Chmiel, która zmarła 

11.11.2019 r. w Dortmundzie, przeżywszy 63 lata. 

Zmarłą wspominają: mąż, córka, synowie z rodzinami, wnuczka, bracia z rodzinami, 

teściowie oraz dalsza rodzina. 

Przy tej okazji brat zmarłej wspomina swoich rodziców Martę i Emila Chmielów oraz 

swoich dziadków: Teresę i Adama Chmielów. 

 

Obie rodziny złożyły przy tej okazji ofiary na potrzeby naszej parafii, za które 

serdecznie dziękujemy.  


