
Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
10.05.2020 – 4. niedziela po Wielkanocy – Cantate 

 

 

Hasło tygodnia:  „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!”  

         Ps 98,1 

 

Odprawiający: ks. dr Alfred Borski – nabożeństwo internetowe z kościoła w Skoczowie. 

 

 

 

1. Wszystkie dzieci zapraszamy na szkółkę niedzielną online, która będzie wyemitowa-

na dzisiaj o godzinie 10:00 w serwisie YouTube i oczywiście będzie tam cały czas 

osiągalna. Przy tej okazji prosimy rodziców i dziadków, aby zachęcali swoje pociechy 

do brania udziału w szkółkach przez internet i by też oglądali je razem z nimi. To do-

skonała okazja do nawiązywania rozmów na temat wiary, a tym samym do ich prowa-

dzenia w duchu Słowa Bożego. 

2. Dzisiaj zapraszamy do udziału w jeszcze jednym nabożeństwie, które zostało nagrane 

w naszym kościele w Pasymiu na Mazurach, a zostanie wyemitowane o godzinie 

13:00 na antenie TVP-3. 

3. Za tydzień 17 maja, w piątą niedzielę po Wielkanocy, serdecznie zapraszamy na 

transmisję nabożeństwa ze Skoczowa o godzinie 8:00, a na szkółkę niedzielną 

o godzinie 10:00. 

4. W miniony piątek odbyło się posiedzenie naszej Rady Parafialnej, w czasie którego 

podjęto uchwałę wstrzymującą jeszcze powrót do odprawiania nabożeństw w na-

szych kościołach. Wynika to z dwóch istotnych powodów:  

• Zgodnie z obecnymi przepisami w każdym kościele w czasie nabożeństwa może 

uczestniczyć taka liczba osób, aby na każdą przypadało 15 m2 powierzchni 

użytkowej kościoła. Z takiego wyliczenia wynika, że do kościoła w Skoczowie 

można wpuścić zaledwie 46 osób, natomiast do pozostałych kościołów o wiele 

mniej – proporcjonalnie do powierzchni użytkowej 

• Głównym problemem, który ostatecznie przyczynił się do podjęcia właśnie ta-

kiej decyzji jest to, że siedziska w ławkach każdego z naszych kościołów wypo-

sażone są w miękkie poduszki, które na trwałe przytwierdzone są do ławek. To 

zaś dyskwalifikuje kościoły z odprawiania nabożeństw, bo nie można ich wła-

ściwie zdezynfekować. 

Do końca maja postaramy się tę sytuację rozwiązać – choćby przez pokrycie siedzisk 

takim materiałem, który byłby łatwy do zdezynfekowania. Czekamy również na kolej-

ne przepisy, które powinny dopuścić większą ilość osób. 

5. Kancelaria parafialna czynna jest codziennie w zwykłych godzinach urzędowania. 

Osoby załatwiające sprawy proszone są przed wejściem do kancelarii zdezynfekować 

swoje ręce środkiem, który wystawiony jest na stoliku przed drzwiami. Wejście do 

pomieszczeń parafialnych oczywiście z maską zasłaniającą usta i nos. 



6. Jeżeli ktoś z Was, drodzy Parafianie, potrzebuje pomocy – tak w sprawach ducho-

wych, jak również w przypadku choćby zakupów czy innej formy wsparcia, to prosimy 

o kontakt z kancelarią parafialną lub którymś z księży. Numery telefonów na stronie 

internetowej lub w Informatorze Parafialnym. 

7. W imieniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwracamy się z prośbą o wsparcie 

dorocznej zbiórki ofiar, które przeznaczone będą na pomoc remontową tym najbardziej 

potrzebującym parafiom naszej wspólnoty. Apel prezesa BPGA, ks. Marcina Makuli, 

znajduje się na parafialnej stronie internetowej.  

8. Bardzo dziękujemy za przelewy na konto z tytułu kolekt, ofiar niedzielnych i wielka-

nocnych oraz ofiar na transmisję. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą Parafię, będzie-

my wdzięczni za wpłaty na konto. Za każdym razem prosimy o dopisanie: „Na cele 

kultu religijnego” – (a po myślniku konkretny) cel, na który ofiara jest przeznaczo-

na. Numery kont bankowych naszej parafii znajdują cię również na stronie interneto-

wej.  

9. Odczytane ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej naszej parafii w zakładce: 

Informacje.  

 

 

WSPOMNIENIE 

Po 6 tygodniach wspominamy śp. Annę Szczurek, która zmarła 8.03.2020 w wieku 86 lat, 

a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Wiślickiej. Zmarłą wspominają: syn, córka z ro-

dziną, dalsza rodzina. 

Pieśń: 914, 1-2 

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


