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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
24.12.2020 – WIGILIA 

 

 

Hasło tygodnia:  „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,  

która będzie udziałem wszystkiego ludu,  

gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel,  

którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.”       Łk 2,10b-11 

 

 
Odprawiający:  Skoczów 16:00 – ks. Andrzej Czyż  

   Skoczów 22:00 – ks. dr Alfred Borski  

   Dębowiec 16:00 – ks. Piotr Uciński 

   Dębowiec 22:00 – ks. Andrzej Czyż 

Simoradz 16:00 – stud. teol. Damian Rusin 

Simoradz 22:00 – ks. Piotr Uciński 

   Pierściec 16:00 – ks. dr Alfred Borski 

   Pierściec 22:00 – stud. teol. Damian Rusin 

 

 

1. Informujemy, że w pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia odbędą się 

następujące nabożeństwa:  

• Skoczów 8:00 i 10:00 

• Dębowiec i Simoradz 8:30 i 10:00 

• Pierściec 10:00 

Z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią oraz obowiązującymi obostrzeniami, 

byliśmy zmuszeni wprowadzić zapisy na wszystkie nabożeństwa świąteczne – uczest-

nictwo w tych nabożeństwach na podstawie wejściówek. Serdecznie zapraszamy też 

do korzystania z transmisji internetowej nabożeństw ze Skoczowa.  

2. Na wszystkich nabożeństwach w pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia prosić bę-

dziemy o złożenie ofiary ołtarzowej, która będzie przeznaczona na potrzeby naszej Pa-

rafii. Za każdą złożony dar już teraz serdecznie dziękujemy. 

3. W związku ze szczególną sytuacją, która właśnie wypływa z ograniczeń, jakie zostały 

wprowadzone z powodu pandemii, bardzo prosimy – szczególnie Was, drodzy Para-

fianie – o zwrócenie uwagi na osoby z najbliższego sąsiedztwa, które mogą się czuć 

osamotnieni, opuszczeni i zapomniani. O tym, jak trudne przeżywamy czasy, świad-

czy fakt, że to jedno puste miejsce, przy wigilijnym stole, straciło w tym roku niemalże 

całkowicie swoje znaczenie. Zachęcamy jednak do krótkich odwiedzin na progu domu 

czy mieszkania (z zachowaniem dystansu społecznego oraz z maseczką na ustach), 

w celu złożenia życzeń i może krótkiej rozmowy – szczególnie właśnie u tych osób, 

które są albo mogą się czuć samotne – z powodu braku możliwości spędzenia świąt 
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w gronie rodzinnym (wiemy, że sporo naszych bliskich nie mogło przyjechać na święta 

z zagranicy) albo też z powodu utraty w ostatnim czasie kogoś bliskiego, z kim spędzało 

się dotychczasowe święta.  

4. Do nabycia jest nowy numer Informatora Parafialnego, w którym znajduje się 

wkładka z planem nabożeństw w okresie świąteczno-noworocznym. 

5. 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 dziękujemy 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 na-

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

ofiar znajdują się w kancelarii parafialnej lub w filiałach u skarbników.  

6.  Podziękowanie za choinkę, za jej postawienie i udekorowanie.  

7.  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.  

Opracowanie: ks. Alfred Borski 


