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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
21.03.2021 – 5. Niedziela Pasyjna JUDICA 

 

Hasło tygodnia:  „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,  

lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu ”        
         Mt 20,28 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00   – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 18:00   – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30   – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00   – ks. Piotr Uciński 

Pierściec 10:00   – ks. dr Alfred Borski 

     

    

 

1.  SKOCZÓW:  Dzisiaj w Skoczowie przed kościołem zbierana jest kwesta przez wo-

lontariuszy PCK, która przeznaczona będzie na zakup artykułów spożywczych do pa-

czek świątecznych. 

2. Dzisiaj o godzinie 15:50 w programie 3 TVP, wyemitowane zostanie nabożeństwo 

z kościoła ewangelickiego w Szczytnie. Kazanie wygłosi ks. Adrian Lazar. 

3. W najbliższym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne, które odbędą się: 

• Środa, 24 marca, o godzinie 17:00 w Pierśćcu; 

• Czwartek, 25 marca, o godz. 16:30 Simoradzu w, a o 17:30 w Dębowcu; 

• Piątek, 26 marca, o godz. 17:00 w Skoczowie – kazanie wygłosi ks. Marcin 

Brzóska z Cieszyna. 

4. W najbliższą niedzielę 28 marca zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00 i 18:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00 

Wszystkie nabożeństwa w okresie pasyjnym – tak niedzielne, jak i tygodniowe, połą-

czone będą ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

5.  BARDZO WAŻNE!!!  Pragniemy poinformować, że w związku z kolejnymi obo-

strzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, jesteśmy zmuszeni wprowadzić za-

pisy na nabożeństwa w okresie świątecznym. Chodzi o nabożeństwa w Niedzielę Pal-

mową, Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielkanoc, a w przypadku Skoczowa 

również nabożeństwo rodzinne w Poniedziałek Wielkanocny. Nabożeństwa w tych 

dniach na pewno należą do tych, w których bierze udział o wiele większa liczba 

uczestników, niż zazwyczaj. Dlatego informujemy zarazem, że w tym roku w Wielki 

Piątek oraz w Pierwsze Święto Wielkanocy we wszystkich filiałach wyjątkowo odbędą 

się po DWA nabożeństwa, a w Skoczowie po trzy nabożeństwa. Szczegółowy plan na-

bożeństw dostępny jest na  naszej stronie parafialnej oraz w gablotkach parafialnych. 

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 wzięcia 
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udziału w konkretnym nabożeństwie. Jesteśmy zmuszeni wprowadzić właśnie miej-

scówki, bo przy zbyt dużej liczbie uczestników groziłoby to poniesieniem konsekwencji 

finansowych dla naszej parafii, a z innej strony stanowiłoby to zagrożenie zakażeniem 

się koronawirusem. Bardzo prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii i o zapisywanie się 

w kancelarii parafialnej – gdy chodzi o nabożeństwa 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. Skorzystajmy z tej możliwości, że będzie więcej 

nabożeństw! 

W związku z nowymi ograniczeniami oraz tym, że dzieci z klas 1-3 znowu muszą uczyć 

się zdalnie, wszystkie szkółki niedzielne zostają zawieszone. 

6. Informujemy też, że nabożeństwo Spowiednio-Komunijne dla Seniorów odbędzie się 

w Wielki Czwartek (1.04.) o godzinie 16:00 w kościele w Skoczowie. Na to nabożeń-

stwo też obowiązują zapisy w kancelarii parafialnej.  

7.  SKOCZÓW i PIERŚCIEC:  Działające od 30.12.2020 przy naszej parafii Skoczow-

skie Towarzystwo Ewangelickie organizuje bezpłatne korepetycje dla uczniów 

szkół podstawowych i średnich, którym trudno przyswaja się wiedzę w czasie prowa-

dzonego obecnie zdalnego nauczania. Dodatkowe lekcje pozwolą nadrobić czy utrwalić 

szkolny materiał. Projekt finansowany jest z funduszy Gminy Skoczów i adresowany do 

dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie naszej gminy bez względu na wyznanie. 

Karty zgłoszeniowe są do pobrania przy wyjściu z kościoła oraz w kancelarii parafialnej. 

Należy je wypełnić i złożyć w kancelarii do środy 31 marca 2021 roku.  

Równocześnie zwracamy się z prośbą do nauczycieli, którzy chcieliby się zaangażować 

w tak potrzebną obecnie formę wsparcia uczniów. Za każdą lekcję przewidziane jest 

wprawdzie symboliczne wynagrodzenie, jednak o wiele ważniejsza jest gotowość do 

zaangażowania i pomocy uczniom, których w wielu przypadkach nie stać na płatne ko-

repetycje. Nauczycieli prosimy o zgłaszanie się również w kancelarii parafialnej.  

8. Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu zmarli i pochowani zostali: 

• 16 marca zmarła  w wieku 74 lata śp. Emilia Raszka zd. Branc, która zamieszkiwała 

w Simoradzu, przy ul. Głównej. Pogrzeb odbył się w piątek w Simoradzu. 

• 17 marca w wieku 88 lat zmarła śp. Marta Czyż zd. Niesyt, która zamieszkiwała 

w Wilamowicach przy Spokojnej. Pogrzeb odbędzie się jutro, w poniedziałek, 

o godz. 11:00, z kościoła w Skoczowie, na nasz cmentarz. 

• 3 marca w wieku 45 lat zmarł śp. Adrian Handzlik, zamieszkały w Niemczech, 

w Duderstadt. Pogrzeb odbędzie się jutro, w poniedziałek, o godz. 13:00 z kościoła 

w Skoczowie, na nasz cmentarz; 
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 SKOCZÓW 8:00    

• Modlitwa z okazji 40 urodzin – dziękujemy za ofiarę. 

  

• Po nabożeństwie – ok. 9:15 – Chrzest: Antoś Masternak. 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• Roczek: Basia Chołody; 

• Modlitwa za chorego: Janusz Burliga; 

• Wspomnienie:  

o Po 6 tygodniach wspominamy śp. Bronisławę Białoń, która zmarła 

6.02.2021 w wieku 92lat, a zamieszkiwała w Międzyświeciu, przy 

ul. Iskrzyczyńskiej. 

Zmarłą wspominają: trzej synowie z rodzinami, dwie siostry oraz dalsza 

rodzina. 

o Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Waldemara Czyża, który zmarł  

29.01.2020 r. w wieku 48 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy 

ul. Górny Bór. 

Zmarłego wspominają: matka oraz brat z rodziną 

Rodzinom dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


