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24.05.2020 – 6. niedziela po Wielkanocy – Exaudi 

 

 

Hasło tygodnia:  „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię,  

wszystkich do siebie pociągnę.”   J 12,32 

 

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. 

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

w kościele ewangelickim w Katowicach, a będzie wyemitowane o godzinie 13:00 na 

antenie TVP-3. 

3. Za tydzień 31 maja, w pierwsze Święto Zesłania Ducha Świętego, serdecznie zapra-

szamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów 8:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec i Pierściec 10:00 

Po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy nabożeństwa te mogą się odbyć z udziałem 

wiernych, ale tylko w takiej ilości, która będzie gwarantowała, że 10 m kwadratowych 

będzie przypadało na jedną osobę. To sprawia, że w nabożeństwie w Skoczowie bę-

dzie mogło wziąć udział zaledwie 70 osób, w Pierśćcu niespełna 30, a w Dębowcu 

i Simoradzu po kilkanaście uczestników. Dlatego jesteśmy zmuszeni wprowadzić za-

pisy na te nabożeństwa, bo nie chcemy, aby nastąpiła taka sytuacja, że przybędzie 

więcej osób, niż będzie mogło brać udział w nabożeństwie i z tego powodu część nie 

będzie mogła wejść do któregoś z kościołów. Zapisy na nabożeństwo w Skoczowie 

w kancelarii parafialnej od poniedziałku od 9:00, natomiast w filiałach u kościelnych. 

Bardzo prosimy o zapisywanie się najpóźniej do czwartku, co pozwoli nam zorgani-

zować jakieś dodatkowe nabożeństwa, gdyby się okazało, że istnieje o wiele większe 

zapotrzebowanie. Telefony tak do kancelarii jak również do kościelnych można zna-

leźć na parafialnej stronie internetowej oraz w zamieszczonym tam grafiku nabo-

żeństw. Przypominamy jednak o obowiązku posiadania maseczki ochronnej, która bę-

dzie zakrywała usta i nos oraz o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem do kościoła – 

odpowiednie płyny będą udostępnione przy wejściu do każdego z kościołów. Pomimo 

tego, że w normalnej sytuacji brzmiałoby to bardzo dziwnie, odradzamy przychodze-

nie na nabożeństwa osobom w podeszłym wieku oraz takim, które chorują – jako to 

się obecnie mówi – na choroby współistniejące. A już tym bardziej tym (bez względu 

na wiek), którzy się będą źle czuli, będą miały gorączkę albo jakikolwiek inny symp-

tom koronawirusa. Ponadto prosimy o przyniesienie własnych śpiewników, ponieważ 

te, które mamy w kościołach ze względów higienicznych nie mogą być używane 

w czasie nabożeństw. I ostatnia informacja: z uwagi na konieczność przeliczenia 

uczestników nabożeństw i dopilnowanie porządku, otwarte będzie tylko jedno wejście 

do kościoła w Skoczowie – będzie to wejście główne. 



4. Serdecznie zapraszamy również na poniedziałkowe nabożeństwo 1 czerwca, w dru-

gim dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego: 

• Skoczów, Dębowiec, Pierściec o 17:00, Simoradz o 18:00. 

Przypominamy jednak, że i w tym przypadku na nabożeństwa te trzeba się zapisać oraz 

że obowiązuje posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos.  

Nabożeństwa w Skoczowie tak w pierwszym, jak również w drugim dniu Świąt Zesła-

nia Ducha Świętego będą transmitowane i za pośrednictwem serwisu YouTube będą 

udostępnione.  

5. W kancelarii parafialnej do odbioru są dyplomy z ogólnopolskiego konkursu biblij-

nego „Sola Scriptura”. Finał konkursu nie mógł być przeprowadzony, ale i tak gratu-

lujemy uczestnikom z naszej parafii za podjęcie trudu nauki i reprezentowania naszej 

Parafii w tym konkursie. Pełna lista finalistów znajduje się na naszej stronie parafial-

nej.  

6. W dalszym ciągu informujemy, że jeżeli ktoś z Was, drodzy Parafianie, potrzebuje 

pomocy – tak w sprawach duchowych, 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. Informujemy zarazem, że od wtorku będzie można dokonywać przelewy za pośrednic-

twem naszej strony internetowej i serwisu Dotpay. Na naszej stronie internetowej nale-

ży wejść na zakładkę Kontakt i tam wybrać menu Wpłaty via Dotpay.  

10. Do odbioru jest najnowszy numer Zwiastuna Ewangelickiego. 

11. Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności śp. Piotra 

Lapczyka, który zamieszkiwał w Pierśćcu przy ul. Skowronkowej, a zmarł w wieku 

58 lat. Pogrzeb zmarłego odbędzie się jutro, w poniedziałek 25 maja o godz. 14:00 na 

cmentarzu Skoczowie. 

12. Mamy jeszcze jedno lokalne ogłoszenie dla parafian i mieszkańców Simoradza, gdzie 

w najbliższą sobotę 30 maja odbędzie się akcja szczepienia psów przeciwko wście-

kliźnie. Szczepienie odbędzie się w Strażnicy OSP w Simoradzu w godz. 10:00 – 

11:30 oraz u państwa Jonkisz (ul. Dębina 35) w godzinach 12:00 – 12:30. 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. 



Wspomnienie – pieśń nr 100, 1.3.5 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Rudolfa Chwastka, który zmarł 

11 kwietnia br. w wieku 85 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Bielskiej. 

Zmarłego wspominają: żona oraz 2 synów z rodzinami. Przy tej okazji została zło-

żona ofiara na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie dziękujemy.  

• Po roku od śmierci wspominamy śp. Barbarę Mendrek, która zmarła 19 maja 2019 

roku w wieku 39 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Tęczowej.  

Zmarłą wspominają: mąż Krzysztof z dziećmi, teściowa Krystyna i bracia Rafał i 

Ryszard oraz dalsza rodzina. 

Przy tej okazji wspominamy również śp. Jana i Janinę Szteler oraz śp. Józefa Men-

drek. Przy tej okazji została złożona ofiara na potrzeby naszej parafii, za którą ser-

decznie dziękujemy. 

 

 

 

Modlitwa dziękczynna 

• Katarzyna i Fabrizio proszą o modlitwę dziękczynną z okazji czwartej rocznicy ślu-

bu. Pragną przy tym podziękować Panu Bogu za wszelkie cuda i łaski, którymi ob-

darzył ich rodzinę oraz prosić o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla nich samych, 

ich Rodziców, ale i również dla wszystkich ludzi. Przy tej okazji została złożona 

ofiara na naszą parafię, za którą serdecznie dziękujemy.  

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


