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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
28.03.2021 – 6. Niedziela Pasyjna – PALMOWA  

 

 

Hasło tygodnia:  „Musi być wywyższony Syn Człowieczy,  

aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.”   
J 3,14-15  

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30  – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 10:00   – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00  – ks. Piotr Uciński 

 

1.  FILIAŁY:  Po nabożeństwie, przy wyjściu z kościoła, można odebrać najnowszy nu-

mer Informatora Parafialnego. Za każdą ofiarę złożoną na Informator serdecznie dzię-

kujemy. 

 SKOCZÓW:  Po nabożeństwie, w kancelarii parafialnej, można odebrać najnowszy 

numer Informatora Parafialnego. Osoby oglądające nas przez internet mogą zaopatrzyć 

się w Informator w kancelarii parafialnej, w godzinach jej urzędowania. Za każdą ofiarę 

złożoną na Informator serdecznie dziękujemy. 

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

z kościoła ewangelickiego w Goleszowie.  

3. Drodzy Parafianie! Za chwilę zaprosimy Was na nabożeństwa w okresie Wielkiego Ty-

godnia oraz Wielkanocy. Jak wszyscy wiemy, sytuacja związana rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa spowodowała, że wprowadzono nowe obostrzenia, m.in. to, że w ko-

ściołach może przebywać 1 osoba na 20 m2 powierzchni. Już wcześniej byliśmy przy-

gotowani na trudną sytuację i dlatego tydzień temu wprowadziliśmy zapisy i wejściówki 

na wszystkie nabożeństwa w okresie świątecznym. Nie przewidzieliśmy jednak, że prze-

pisy dodatkowo będą zaostrzone i że liczba uczestników nabożeństw będzie jeszcze bar-

dziej zredukowana. Dlatego jesteśmy zmuszeni zweryfikować liczbę uczestników nie-

których nabożeństw, co sprowadza się do tego – chodzi głównie o filiały – aby od nowa 

zapisywać się na wybrane nabożeństwa, bo liczba zapisanych w niektórych przypadkach 

jest znacznie przekroczona. 

Jeśli chodzi o Skoczów, to bardzo prosimy, aby ok. 30 osób, które zapisały się na 

nabożeństwo w Wielki Piątek o 9:00 przepisało się na dodatkowe nabożeństwo 

o godz. 11:00.  

Podobnie prosimy ok. 20 osób, które zapisały się na nabożeństwo w Wielkanoc 

o 10:00 o przepisanie się na godz. 18:00.  

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. Z jednej strony jako Parafia jesteśmy zobowiązani 

do podporządkowania się obowiązującym przepisom, a z drugiej strony jako chrześci-

janie nie powinniśmy dawać złego świadectwa. Być może wielu z Was czuje się dobrze 

i może jest uodpornionych na koronawirusa. Zawsze musimy mieć jednak świadomość, 

że nikt z nas nie powinien być powodem nieszczęścia drugiego człowieka. Zatem jeste-

śmy zobowiązani do chronienia siebie samych, ale również i innych. Stąd te obostrzenia 

i stąd nasza prośba o rozwagę i o ponowne zapisywanie się na nabożeństwa. 
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4. SKOCZÓW: W związku z powyższym wszystkich członków Rady Parafialnej ze 

Skoczowa prosimy o przeczytanie wiadomości przesłanej mailem i wpisywanie się na 

dyżury na poszczególne nabożeństwa. 

5. W najbliższym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa: 

• Wielki Czwartek 

  Skoczów : 9:00 (50 wolnych – początek zapisów),  

   16:00 dla SENIORÓW (40 wolnych) i 18:00 (35 wolnych) 

  Simoradz: 16:00 

  Pierściec: 17:00 

  Dębowiec: 18:00 

Wszystkie nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

• Wielki Piątek 

Skoczów: 9:00 (30 za dużo), 11:00 (30 wolnych dla osób z 9:00),  

 16:00 (0 wolnych) i 18:00 (5 wolnych) 

Dębowiec, Simoradz i Pierściec: 16:00 i 18:00 

Wszystkie nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

• Wielkanoc 

Skoczów: 5:30 (0 wolnych) 10:00 (20 za dużo) 18:00 (28 wolnych) 

Dębowiec, Simoradz i Pierściec: 8:00 i 10:00 

Na wszystkich nabożeństwach w niedzielę Wielkanocną będziemy prosić o zło-

żenie ofiary na potrzeby naszej parafii. 

• Poniedziałek Wielkanocny 

Skoczów: 8:00 (50 wolnych = początek zapisów)  

  i 10:00 rodzinne (0 wolnych) 

Dębowiec 8:30 

 Simoradz i Pierściec 10:00 

6.  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.  

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

• 20 marca w wieku 65 lat zmarł śp. Janusz Fryda, który zamieszkiwał w Dę-

bowcu przy ul. Rajskiej 24. Pogrzeb odbył się w czwartek w Dębowcu. 

• 24 marca w wieku 78 lat zmarł śp. Gustaw Bołuk, który zamieszkiwał w Simo-

radzu przy ul. Górnej 2. Pogrzeb odbył się w sobotę w Simoradzu. 
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Dodatkowe informacje dla duchownych: 
 

 

 WSZYSTKIE FILIAŁY     

Duchownych odprawiający w Filiałach bardzo proszę o skonsultowanie przed nabo-

żeństwem treści ogłoszeń związanych z zapisami na nabożeństwa, weryfikacją oraz 

ponownymi zapisami z kościelnymi i/lub kuratorami filiałów. 

 

 

 SKOCZÓW 8:00    

• Wspomnienie: 

Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Karola Sikorę, który zmarł 20.02.2020 

w wieku 82 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Krzywej. Zmarłego 

wspominają: żona, siostra i siostrzenica. 

Dziękujemy za ofiarę! 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• Modlitwa dziękczynna z okazji 40-lecia urodzin naszej Parafianki.  

• Wspomnienie: 

Po roku i  6 tygodniach wspominamy śp. Andrzeja Pilcha, który zmarł 

12.02.2020  w wieku 66 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Góreckiej. 

Zmarłego wspomina: siostra z rodziną. 

Dziękujemy za ofiarę! 

 

 

  PIERŚCIEC 10:00    

• Wspomnienie: 

Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Władysława Stebla, który zmarł 

15.02.br. w wieku 58 lat, a zamieszkiwał w Pierśćcu przy ul. Mostowej.  

Zmarłego wspominają: żona, 2 synów, 2 synowe i 2 wnuków, brat z rodziną, 

bratowa z rodziną, a ze strony żony: 2 siostry z rodzinami. 

 

UWAGA: powyższe dane zostały wpisane na podstawie kazania pogrzebo-

wego, dlatego trzeba je skonsultować z rodziną przed nabożeństwem! 

 

 

 

 

 

 

 


