
Strona 1 z 1 
 

Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
27.12.2020 – 1. Niedziela po Bożym Narodzeniu 

 

Hasło tygodnia:  „Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny  

Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.”          J 1,14b 

 

 
Odprawiający:  Skoczów 8:00 – mgr teol. Bogusław Czyż  

   Skoczów 10:00  – ks. Piotr Uciński  

   Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

   Pierściec 10:00 – mgr teol. Bogusław Czyż 

 

 

1. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które odbędą się na przełomie starego i nowego 

roku w Skoczowie i we wszystkich filiałach: 

• 31.12.2020 – Stary Rok: 17:00 (wszędzie) 

• 1.01.2021 – Nowy Rok: 10:00 (wszędzie) 

2. 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.  

3. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 22.12 2020 zmarł śp. Henryk Krais, który przeżył 60 lat, a zamieszkiwał w Wila-

mowicach, przy ul. Rekreacyjnej. Pogrzeb odbędzie się 28.12.2020 w poniedzia-

łek o godz. 14:00 na cmentarzu w Skoczowie. 

 

 
Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 PIERŚCIEC  

Wspomnienie: 

• Po 6 tygodniach wspominamy śp. Annę Lorek, która zmarła 17.11.2020 w wieku 

69 lat, a zamieszkiwała w Pierśćcu przy ul. Skoczowskiej. Zmarłą wspominają: 

mąż, dwie córki i dwóch synów z rodzinami.  

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej Parafii, za którą serdecz-

nie dziękujemy. 


