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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
3.01.2021 – 2. Niedziela po Bożym Narodzeniu 

 

 

Hasło dnia:   „Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę,  

jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.”       J 1,14 

 

 
Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe   – ks. Piotr Uciński  

Skoczów 10:00 – stud. teol. Damian Rusin 

Skoczów 18:00 – stud. teol. Damian Rusin 

Dębowiec 8:30  – ks. dr Alfred Borski 

   Simoradz 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

   Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

 

 

1. Wszystkie dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną Online – premiera dzisiejszej 

szkółki rozpoczęła się o godz. 8:00. Wszystkie linki do szkółek osiągalne są z poziomu 

naszej strony internetowej w zakładce: MEDIA | DLA DZIECI ONLINE. Zachę-

camy wszystkich rodziców i dziadków do towarzyszenia swoim dzieciom czy wnukom 

w oglądaniu tych szkółek – co oczywiście będzie błogosławionym i dobrze wykorzysta-

nym czasem ze sobą. 

2. W związku z pandemią, w bieżącym roku w Święto Epifanii nie odbędzie się tradycyjny 

koncert kolęd, w wykonaniu naszych chórów i zespołów muzycznych. W Skoczowie 

odbędzie się jednak nabożeństwo o godzinie 17:00, na które serdecznie zapraszamy. 

3. W najbliższą niedzielę 10 stycznia zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00 i 18:00 

• Dębowiec 8:30 Simoradz 10:00 – po nabożeństwie w Simoradzu w kościele od-

będzie się roczne zebranie sprawozdawcze Filiału. 

• Pierściec 10:00  

Na wszystkich nabożeństwach prosić będziemy o złożenie ofiary ołtarzowej, która prze-

znaczona będzie na fundusz socjalny naszego Kościoła.  

4. Podajemy również terminy kolejnych zebrań sprawozdawczych: 

• 17 stycznia – Pierściec; 

• 24 stycznia – Dębowiec; 

• 31 stycznia – doroczne Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie. 

Wszystkie zebrania – z uwagi na ograniczenia związane z pandemią – odbędą się w ko-

ściołach.  

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. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na wysokość tej składki, która 

powinna wynosić 1% od osiągniętych rocznych dochodów.  
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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, że listy ofiar 

znajdują się w kancelarii parafialnej lub w filiałach u skarbników.  

6. Z karty żałobnej podajemy, że  

• 31 grudnia 2020 r. zmarł w wieku 66 lat zmarł śp. Andrzej Kasper, który był 

wprawdzie członkiem kościoła katolickiego, ale przez wiele lat śpiewał w naszym 

chórze Gloria. Ponieważ był zawodowym stroicielem pianin i fortepianów, przez 

wiele lat też opiekował się naszym parafialnym instrumentem. Termin pogrzebu 

na razie nie jest znany – będzie podany na klepsydrach oraz na naszej stronie 

internetowej. 

• Wczoraj, 2.01.2021 zmarła śp. Helena Król zd. Klus, która przeżyła 67 lat, a za-

mieszkiwała w Skoczowie przy ul. Tęczowej 31. Pogrzeb zmarłej odbędzie się 

we wtorek 5.01.2021 o godz. 11:30 z kościoła w Skoczowie na cmentarz.  
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00  

Przypominka: 

• Po 30 latach wspominamy śp. Franciszka Kóska, który zmarł  5 stycznia 1991 r. 

w wieku 49 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, a później w Harbutowicach. 

Zmarłego wspominają: żona Marta, córka Iza i syn Jarek. 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Alicję Gibiec, zd. Żur, która 

zmarła 21.11.2020 w wieku 52 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Stal-

macha 47. Zmarłą wspominają: mąż, dwie córki z zięciami, wnuczek oraz sio-

stry i bracia z rodzinami.  

Przy obu wspomnieniach najbliżsi złożyli ofiarę na potrzeby naszej parafii, za które 

serdecznie dziękujemy. 

 


