
Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
31.05.2020 – 1. Święto Zesłania Ducha Świętego 

 

 

Hasło tygodnia:  „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi  

to się stanie - mówi Pan Zastępów”.    Za 4,6b 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. dr Alfred Borski 

   Simoradz 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

 

1. Drodzy Parafianie, dzisiaj – po raz pierwszy od dwóch i pół miesiąca mamy możli-

wość przeżywania nabożeństwa prawie tak samo, jak przed pandemią koronawirusa. 

Prawie tak samo, bo z jednej strony nie możemy zapełnić naszych kościołów, gdyż 

musi być zachowana tzw. odległość społeczna – czyli 2 metry od osób, z którymi nie 

mieszka się w jednym gospodarstwie domowym. A z drugiej strony pomimo wszystko 

jest sporo osób – szczególnie starszych i schorowanych, które najnormalniej obawiają 

się wychodzenia ze swoich domów. Bardzo się cieszę, że pomimo tych wszystkich 

trudności i obaw jesteśmy ze sobą: tutaj w kościele, jak również w Waszych domach – 

dzięki transmisji internetowej. Niech łaskawy Pan Bóg ochrania nas wszystkich szcze-

gólnie teraz, gdy wydaje się, że jest prawie normalnie. Pamiętajmy jednak, że każdego 

dnia wirus zbiera swoje żniwo i że od każdego z nas bardzo wiele zależy – czy sami 

się nie zarazimy i czy nie będziemy tymi, przez których inni mogą być zarażeni i przez 

to mieć poważne problemy zdrowotne, a może nawet będą musieli – jak to się mówi – 

„spojrzeć śmierci prosto w oczy”. Dlatego w dalszym ciągu apelujemy, abyście uważa-

li na siebie i na innych, i byście zachowali zdrowy rozsądek. Niech Pan Bóg Was 

wspiera, prowadzi i obdarza swoim błogosławieństwem! 

2. Wszystkie dzieci zapraszamy jeszcze dzisiaj na szkółkę niedzielną online, która bę-

dzie wyemitowana o godzinie 10:00 w serwisie YouTube. 

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

w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie, a będzie wyemitowane 

o godzinie 13:00 na antenie TVP-3. 

4. Jutro, w drugim dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego zapraszamy nabożeństwa: 

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

W Skoczowie nabożeństwo to będzie połączone z rozdaniem Biblii dla tegorocznych 

Konfirmantów. Dlatego serdecznie zaproszeni są Konfirmanci ze swoimi rodzicami. 

Osoby, które zapisały się na liście w kancelarii mają oczywiście zarezerwowane miej-

sca w kościele. Oprócz tego w Skoczowie będzie jeszcze co najmniej 30 miejsc wol-

nych – serdecznie zapraszamy. 

5. Za tydzień 7 czerwca o godz. 10:00, w Święto Trójcy Świętej, będziemy przeżywali 

i świętowali 155 pamiątkę poświęcenia kościoła w Skoczowie. W tym uroczystym 

dniu kazanie wygłosi Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Z uwagi na panujące ograni-

czenia, do kościoła w Skoczowie będzie mogło wejść ok. 150 osób. Nie będziemy jed-

nak prowadzili zapisów. O wejściu do kościoła będzie decydowała kolejność przyby-



cia. Jeżeli tak się zdarzy, że przybędzie więcej uczestników, niż miejsc w kościele, to 

na pewno będą przygotowane miejsca na placu przed kościołem, choć trudno teraz 

powiedzieć, jaka będzie za tydzień pogoda. Niemniej jednak prosimy o zrozumienie, 

gdyby się tak zdarzyło, że nie wszyscy będą mogli być w kościele w czasie tego nabo-

żeństwa. Tak jak każdej niedzieli będzie ono transmitowane przez internet. Oprócz te-

go – aby umożliwić udział w nabożeństwie większej liczbie parafian – wyjątkowo od-

będą się nabożeństwa również w filiałach. Oczywiście też na podobnych zasadach: 

2 metry odległości od osób, z którymi się nie mieszka oraz obowiązek posiadania za-

słoniętej twarzy i nosa, jak również dezynfekowania rąk przed wejściem do kościoła.  

Tak więc zapraszamy również na niedzielne nabożeństwa za tydzień: 

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00 

Pomimo tego, że w normalnej sytuacji brzmiałoby to bardzo dziwnie, odradzamy 

przychodzenie 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) tym, którzy się będą źle czuli, będą mieli gorączkę albo jakikolwiek 

inny symptom koronawirusa. Ponadto prosimy o przyniesienie własnych śpiewników, 

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

używane w czasie nabożeństw.  

6. 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.  

7. 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. 

8. W imieniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa już po raz ostatni w tym roku 

zwracamy się z prośbą o wsparcie tegorocznej zbiórki ofiar, które przeznaczone bę-

dą na pomoc remontową tym najbardziej potrzebującym parafiom naszej wspólnoty. 

Apel prezesa BPGA, ks. Marcina Makuli, znajduje się na parafialnej stronie interneto-

wej.  

9. 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. Informujemy zarazem, że przelewy można dokonywać również za pośrednictwem 

naszej strony internetowej i serwisu Dotpay. Należy wejść na zakładkę Kontakt i tam 

wybrać menu Wpłaty via Dotpay.  

10. Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności śp. Annę 

Przewłocką zd. Smelik, która zamieszkiwała w Iskrzyczynie przy ul. Stromej, a zmar-

ła w wieku 80 lat. Pogrzeb zmarłej odbędzie się jutro, w poniedziałek 1 czerwca o 

godz. 14:00 w kościele w Dębowcu. 



Wspomnienie – pieśń nr 914, 1-3 

• Po 3 miesiącach od śmierci wspominamy śp. Karola Sikorę, który zmarł 20.02.2020 

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

minają: żona, siostra i siostrzenica z rodzinami. 

• Po 8 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Małgorzatę Cymorek, która zmarła 

3.04.2020 r. w wieku 94 lat, a zamieszkiwała w Kiczycach, przy ul. Granicznej. 

Zmarłą wspominają: córka i dwóch synów z rodzinami.  

Przy tej okazji rodzina wspomina męża zmarłej, śp. Emila Cymorka, który zmarł 

przed 28 latami. 

Obu rodzinom serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii.  

 

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


