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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
25.12.2020 – Boże Narodzenie 

 

Hasło tygodnia:  „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,  

i ujrzeliśmy chwałę Jego.”          J 1,14 

 

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

   Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

   Dębowiec 8:30 – ks. Piotr Uciński 

   Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. Andrzej Czyż 

Simoradz 10:00 – ks. Andrzej Czyż 

   Pierściec 10:00 – stud. teol. Damian Rusin 

 

 

1. Życzenia Biskupa Kościoła Jerzego Samca: 

 

„Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni”. 

List Jakuba 5,13 

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie! 

 Czy potraficie opisać zaledwie jednym słowem cały 2020 rok? Natrafiłem ostatnio w me-

diach społecznościowych na taką akcję i pomyślałem sobie, że chyba od dawna tak wielu 

ludzi na świecie nie było tak zgodnych, jak właśnie w tej kwestii. 

 Można używać różnych słów, ale właściwie wszystkie wyrażają to samo. Kończy się 

naprawdę ciężki rok, pełen doświadczeń, poczucia niepewności, strachu. Dziwny, kiepski, 

trudny, smutny, niebezpieczny – można używać różnych słów, chodzi o to samo. 

 W takiej atmosferze zasiądziemy do wigilijnego posiłku, a później będziemy przeżywać 

świąteczny czas. Być może w przeciwieństwie do minionych lat nie będziemy uciekali tak 

chętnie przed ekrany, bo większość z nas ma już ich trochę dosyć po miesiącach nauki 

i pracy w trybie zdalnym. Jednocześnie na pewno mniej będzie rodzinnych spotkań, gdyż 

specjaliści odradzają nam w tym roku wzajemne odwiedziny i sugerują dużą ostrożność ze 

względu na zagrożenie spowodowane przez koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że kon-

fliktów rodzinnych będzie mniej. Zamknięci w domach, przebywając w izolacji, musieli-

śmy być ze sobą w tym roku częściej i dłużej niż dotychczas. A to rodzi napięcia. 

 Czy poruszam wiele różnych wątków? Tak, ale właśnie taki był mijający rok. Trudny do 

opisania, wielowątkowy, pełen trudnych doświadczeń, wyzwań, problemów, trosk i wsze-

chobecnej niepewności. Słowo „niepewność” chyba zresztą najlepiej podsumowuje to 

wszystko, co przeżywaliśmy. Z pewnością macie wśród bliskich, przyjaciół, sąsiadów 

i znajomych osoby, które zachorowały, być może nawet zmarły z wyniku pandemii. Spu-

stoszenie, jakiego dokonał koronawirus w życiu gospodarczo-społecznym, w służbie zdro-

wia i innych sferach naszej codzienności, spotęgowało tylko ową niepewność. 



Strona 2 z 3 
 

 Dlatego w chwilach przeżywania kolejnych świąt Bożego Narodzenia, dedykuję Wam 

słowa z Listu Jakuba, które przypominają nam, że jako dzieci Boże mamy kierować wzrok 

w stronę Jezusa Chrystusa i w Nim szukać nadziei. Dotyczy to zarówno tych lat w naszym 

życiu, które określamy jako dobre i pełne szczęścia, jak i tych, o których mówimy: 

„dziwne”, „pełne niepewności” i „trudne”. 

 Bóg przynosi nam zbawienie w Jezusie Chrystusie. Pozwala inaczej patrzeć na życie, 

przemijanie i śmierć. Narodziny Zbawiciela to otwarcie nowych możliwości, zaproszenie 

do odnowy naszego życia. 

 Niech nasze oczy będą szeroko otwarte, a nasze serca gotowe do przyjęcia drugiego czło-

wieka. Dzielmy się ze sobą smutkiem, bo wtedy łatwiej jest go nieść i odnaleźć pocieszenie. 

Dzielmy się radością i przekazujmy ją dalej. 

 Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku. 

 Niech Bóg nam błogosławi, dodaje siły, odwagi i miłości, abyśmy zawsze i wszędzie 

potrafili sobie wzajemnie towarzyszyć – w cierpieniu i w radości. 

          Wasz w Jezusie Chrystusie 

           bp Jerzy Samiec 

 

2. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, która będzie 

przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Za każdy złożony dar składamy serdeczne po-

dziękowanie słowami „Bóg zapłać”. 

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 

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. Informujemy, że w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia odbędą się następujące 

nabożeństwa:  

• Skoczów 8:00  i 10:00 rodzinne 

• 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 – uczestnictwo w tych 
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nabożeństwach na podstawie wejściówek. Serdecznie zapraszamy też do korzystania 

z transmisji internetowej nabożeństw ze Skoczowa.  

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

wkładka z planem nabożeństw w okresie świąteczno-noworocznym. 

6. 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.  

7.  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.  
Opracowanie: ks. Alfred Borski 


