
Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
1.06.2020 – 2. 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 17:00 – ks. dr Alfred Borski 

   Pierściec 17:00 – teol. Bogusław Czyż 

Dębowiec 17:00 – ks. Piotr Uciński 

   Simoradz 18:00 – ks. Piotr Uciński 

    

    

 

1. 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: 

• 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.  

2. 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. 

3. 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. Jednocześnie podajemy, że 

termin zbiórki – na prośbę Zarządu BP został przesunięty na 21 czerwca.  

W naszej parafii do tej pory zebrano 17.650 zł. W ubiegłym roku zebraliśmy 17.020 zł. 

4. Bardzo dziękujemy za przelewy na konto z tytułu kolekt i ofiar niedzielnych oraz ofiar 

na transmisję. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą Parafię, będziemy wdzięczni za 

wpłaty na konto, jak również za pośrednictwem naszej strony internetowej i serwisu 

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

 

5. SKOCZÓW: Ostatnie ogłoszenie związane jest z tym, że dzisiaj od razu po nabożeń-

stwie będą wręczane Biblie tegorocznym konfirmantom. W związku z pandemią wiru-

sa konfirmacja została przesunięta na 6 września. Dzisiaj jednak chcemy wręczyć Bi-

blie, które zostały przekazane przez Towarzystwo Biblijne w Warszawie. Zgodnie z 

przesłanym wczoraj smsem, chciałbym prosić o złożenie ofiary na Towarzystwo Bi-

blijne. Biblie otrzymaliśmy oczywiście za darmo, co nie znaczy, że nic nie kosztowały. 

Ktoś musiał je zapłacić – zatem Towarzystwo Biblijne musiało pozyskać na ten cel 

sponsorów. Myślę, że w jakimś stopniu sami możemy wesprzeć taką formę rozdawa-

nia Biblii – właśnie przez przekazanie ofiary. Konsultując to z kilkoma rodzicami zo-

stała zaproponowana wysokość ofiary – jest to 20 zł, ale oczywiście jeżeli ktoś nie jest 

w stanie takiej kwoty przekazać, to można mniejszą albo w ogóle. Bo na tym właśnie 

polega ofiara, że przekazuje się ją z serca – według aktualnych możliwości. Zebrana 

kwota będzie wpłacona do kasy parafialnej i zaraz później przelana na konto Towarzy-

stwa Biblijnego. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę.  

Chciałbym też poinformować, że również po nabożeństwie będzie można odebrać za-

liczkę na wyjazd konfirmantów do Wittenbergi, który w obecnej sytuacji nie był moż-

liwy. Na pewno powrócimy do tematu – nawet po konfirmacji – kiedy minie zagroże-

nie związane z COVID-19. 

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


