
Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
17.05.2020 – 5. niedziela po Wielkanocy – Rogate (Proście!) 

 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej  

I nie odmówił mi swej łaski!”  

         Ps 66,20 

 

Odprawiający: ks. Bogdan Wawrzeczko – nabożeństwo misyjne (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. 

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

w kościele ewangelicko-metodystycznym w Warszawie, a będzie wyemitowane 

o godzinie 13:00 na antenie TVP-3. 

3. W najbliższy czwartek 21 maja, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, serdecznie 

zapraszamy na transmisję nabożeństwa ze Skoczowa o godzinie 17:00. 

4. Za tydzień 24 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. 

5. Zgodnie z uchwałą Diecezjalnej Konferencji Duchownych pragniemy poinformować, 

że stopniowy powrót do nabożeństw z udziałem wiernych nastąpi od ostatniej nie-

dzieli maja – od Święta Zesłania Ducha Świętego – czyli od 31.05.br. Oczywiście 

jest to uzależnione od tego, czy w międzyczasie nie nastąpi pogorszenie sytuacji zwią-

zanej z pandemią. Według obowiązujących przepisów na 1 osobę musi przypadać 

10 m2 powierzchni kościoła, a to oznacza, że w Skoczowie jedynie 69 osób będzie 

mogło wziąć udział w nabożeństwie, a w filiałach proporcjonalnie mniej. Kwestia 

zgłaszania się na nabożeństwa oraz zasady obowiązujące uczestników takich nabo-

żeństw będą omówione na najbliższym posiedzeniu Rady Parafialnej, które odbę-

dzie się w najbliższy piątek, 22 maja o godzinie 18:00 za pośrednictwem internetu. 

Bliższe informacje dla członków Rady Parafialnej w poczcie elektronicznej. 

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 z 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 

tegorocznej zbiórki ofiar, które przeznaczone będą na pomoc remontową tym najbar-

dziej 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. Z karty żałobnej podajemy, że Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z docze-

sności do wieczności śp. Władysława Czyża, który przez ostatnie 40 lat zamieszkiwał 

w Niemczech, gdzie zmarł 10 maja w wieku niespełna 72 lat. Pogrzeb zmarłego odbę-

dzie się w późniejszym terminie w Skoczowie.  

10. Mamy jeszcze jedno lokalne ogłoszenie dla parafian i mieszkańców Pierśćca, gdzie 

w najbliższą sobotę 23 maja odbędzie się akcja szczepienia psów przeciwko wście-

kliźnie. Szczepienie odbędzie się w siedzibie Kółka Rolniczego (ul. Dworska 14) 

w godz. 9:00 – 11:00 oraz u pana Brzóski (ul. Landecka 102) w godzinach od 12:00 – 

13:00. Ogłoszenie to przekazujemy na prośbę lekarza weterynarii p. Jarosława Hajka, 

który jednocześnie prosi o bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z epidemią 

koronawirusa, zatem by właściciele psów mieli zakryte usta i nos maseczką oraz by 

zachowywali odstęp od innych osób 1,5 – 2 metrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa dziękczynna 

• Jeden z naszych współbraci dzisiaj obchodzi jubileusz 60-tych urodzin. W związku 

z tym chcemy podziękować Panu Bogu za te wszystkie lata i prosić Go o Jego bło-

gosławieństwo na dalsze lata życia naszego Brata. Przy tej okazji została złożona 

ofiara na naszą parafię, za którą serdecznie dziękujemy. 

 

 

Wspomnienie 

• Proszeni jesteśmy również o modlitwę dziękczynną za naszego brata, śp. Włady-

sława Czyża, który zmarł przed kilkoma dniami w Niemczech. O modlitwę prosi 

jego najbliższa rodzina. Przy tej okazji została złożona ofiara na naszą parafię, za 

którą serdecznie dziękujemy.  

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


