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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
7.06.2020 – Święto Trójcy Świętej + 155 Pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie 

 

Hasło tygodnia:  „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność  

Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”  2 Kor 13,13 

 

Odprawiający:  Skoczów 10:00   – bp Jerzy Samiec (kazanie), ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 8:30  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Simoradz 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Pierściec 10:00  – ks. Piotr Uciński 

     

1. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. Po raz pierw-

szy od trzech miesięcy pragniemy mieć tę szczególną społeczność z naszym Panem 

i Zbawicielem oraz ze sobą nawzajem – jako siostrami i braćmi w Panu Jezusie. Zda-

jemy sobie jednak sprawę z tego, że musimy zachować odpowiednie środki ostrożno-

ści i bezpieczeństwa przed koronawirusem. Duchowni udzielający Komunię zaraz po 

słowach ustanowienia zobowiązani są do nałożenia maseczek i zdezynfekowania rąk 

lub nałożenia rękawiczek ochronnych. Każda osoba przystępująca do Stołu Pańskiego 

powinna tutaj z przodu zdezynfekować swoje dłonie czy rękawiczki, a później podejść 

po opłatek i wino. Opłatek będzie podawany wyłącznie na rękę, zaś wino jedynie w 

jednorazowych kieliszkach – co prawie całkowicie minimalizuje możliwość przeno-

szenia się wirusa. Prosimy o wypicie wina zaraz po jego otrzymaniu, a później o przej-

ście i wyrzucenie kieliszka do specjalnego pojemnika. Prosimy też o dopilnowanie, 

aby w czasie podchodzenia do Komunii, jak również powrotu na swoje miejsca, za-

chowywać należytą odległość od pozostałych uczestników nabożeństwa, którzy nie 

mieszkają z wami w jednym gospodarstwie domowym.  

2. Skoczów Zawsze tak bywało, że w czasie takich uroczystych nabożeństw z okazji pa-

miątki poświęcenia kościoła prosiliśmy o złożenie ofiary ołtarzowej. Podobnie też za-

zwyczaj składaliśmy ofiarę po przystąpieniu do Komunii Świętej. Z uwagi jednak na – 

w dalszym ciągu trwające – zagrożenie pandemiczne, bardzo prosimy złożenie tych 

ofiar razem z kolektą przy wyjściu z kościoła. Jestem o tym przekonany, że jeżeli ktoś 

pragnie wspierać naszą parafię czy w tym przypadku nasz kościół, który obchodzi tak 

znaczący jubileusz, to na pewno znajdzie sposób na to, aby to uczynić. Z podobnym 

apelem zwracamy się do Was, drodzy Internauci, aby wspierać nas za pośrednictwem 

choćby płatności internetowych przez platformę Dotpay, która osiągalna jest na naszej 

stronie internetowej w zakładce Kontakt: menu Wpłaty via Dotpay.   

3. Za tydzień 14 czerwca zapraszamy na nabożeństwa: 

Skoczów – 8:00; Dębowiec i Ogrodzona – 8:30; Simoradz i Pierściec – 10:00; 

Nabożeństwa w Skoczowie, Pierśćcu i Simoradzu połączone będą ze spowiedzią 

i Komunią Świętą. 

Pomimo tego, że w normalnej sytuacji brzmiałoby to bardzo dziwnie oraz tego, że sły-

szałem głosy: „jak ksiądz może odwodzić od nabożeństw”, chciałbym z całą świado-

mością powiedzieć – i to nie jest tylko moje przekonanie i stanowisko, ale również 

stanowisko naszego Kościoła Ewangelickiego, który odpowiedzialnie podchodzi do 

problemu istniejącej pandemii – że odradzamy przychodzenie na nabożeństwa osobom 
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w podeszłym wieku oraz takim, które chorują – jako to się obecnie mówi – na choroby 

współistniejące. A już tym bardziej tym (bez względu na wiek), które źle się czują, 

mają gorączkę albo jakikolwiek inny symptom koronawirusa. Moi Drodzy! – tu zwra-

cam się do wszystkich, szczególnie do tych, którym takie ogłoszenie się nie podoba – 

chodzenie do kościoła, uczestniczenie w nabożeństwach jest bardzo ważne. To zawsze 

podkreślamy. Społeczność z naszym Zbawicielem jest bardzo ważna. Ale tą społecz-

ność można mieć również przez internet – skoro nie można inaczej. W tych czasach 

jednak bardzo ważne jest, abyśmy mieli wzgląd na takie osoby, które są w grupie 

podwyższonego albo wysokiego ryzyka. Jeżeli Kościół ma troszczyć się o tych sła-

bych, schorowanych, którym nie idzie zbyt dobrze, to właśnie taki apel w obecnych 

czasach jest przepełniony dojrzałością i odpowiedzialnością – pomimo tego, że w ja-

kimś stopniu komuś może nie pasować do misji, jaką ma pełnić Kościół. 

4. W tą samą niedzielę, 14 czerwca po nabożeństwie w Skoczowie, będzie przeprowa-

dzona zbiórka pieniężna do puszek PCK z okazji przypadającego w tym dniu „Świa-

towego Dnia Krwiodawcy”. Zebrane środku zostaną przeznaczone na zakup artykułów 

spożywczych do paczek dla osób poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa.  

5. 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. Termin zakończenia zbiórki – na 

prośbę Zarządu Bratniej Pomocy – został przesunięty na 21 czerwca. W naszej para-

fii do tej pory zebrano ponad 18 tys. zł – czyli więcej, aniżeli w roku ubiegłym. Na 

pewno jednak każda ofiara będzie wielkim błogosławieństwem tak dla ofiarodawców, 

jak szczególnie dla obdarzonych parafii. 

6. Pragniemy poinformować, że w ramach zbiórki przeprowadzonej na potrzeby Szpitala 

Śląskiego w Cieszynie, a związanej z zakupem środków higienicznych, które zabez-

pieczałyby przed COVID-19, w naszej Parafii zebrano kwotę 2.350 zł, która została 

przekazana przez do szpitala przez naszą Parafię w Cieszynie. Za każdy złożony dar 

serdecznie dziękujemy. 

7. Osoby, które opłaciły prenumeratę Zwiastuna tylko na pierwsze półrocze proszone są 

o dokonanie wpłaty za drugą połowę roku. 

8. Informacja w sprawie obozu dla młodzieży organizowanego przez parafie w Pszczynie 

i Skoczowie: Jeżeli nie pogorszy się sytuacja z pandemią COVID-19, obóz w Starym 

Borku (koło Grzybowa nad polskim morzem) odbędzie się w zaplanowanym terminie 

od 4-14 sierpnia. Tamtejszy ośrodek jest przygotowany na przyjęcie młodzieży zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. Do 14 czerwca – czyli do przyszłej niedzieli – mu-

simy jednak przekazać informację potwierdzającą, że wpłacona zaliczka jest aktualna 

i dana osoba się wybiera. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z wyjazdu na ten obóz, 

to właśnie do 14 czerwca powinien zgłosić się w kancelarii parafialnej, aby o tym fak-

cie poinformować. Zaliczka w tym przypadku będzie zwrócona w późniejszym termi-

nie. Jeżeli zaś ktoś chciałby się jeszcze zapisać na ten obóz, to też powinien to uczynić 

do przyszłej niedzieli.  

9. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sycowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-15 

lat na kolonie językowo-taneczne nad Bałtykiem. Kolonie będą prowadzone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami związanymi z pandemią COVID-19 w miejscowości 

Ostrowo – ośrodek Asia z basenem krytym. Termin obozu: 8-18.07.2020 r. Transport: 
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autokarem z Wisły, przez Śląsk Cieszyński i Górny, Łódź, Toruń, Gdańsk. Bliższe in-

formacje w kancelarii parafialnej. 

10. Z karty żałobnej podajemy, że w miniony piątek (5 czerwca) zmarł śp. Józef Pinkas, 

który przeżył 72 lata, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Morcinka. Pogrzeb zmar-

łego odbędzie się jutro, w poniedziałek – 8 czerwca, o godzinie 14:00 z naszego ko-

ścioła w Skoczowie. Przypominamy jednak o obowiązku posiadania zasłoniętej twarzy 

i nosa oraz o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem do kościoła.  

11. SKOCZÓW Na samym końcu ogłoszeń pragnę bardzo serdecznie podziękować tym 

wszystkim, którzy – pomimo znacznych ograniczeń organizacyjnych – przyczynili się 

do uświetnienia tej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję: 

• Diecezjalnej Orkiestrze Dętej pod dyrekcją Adama Pasternego; 

• Zespołowi „Dla Niego” pod dyrekcją Doroty Podżorskiej; 

Przy tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich chórzystów naszego 

Chóru GLORIA, który za każdym razem z wielką chęcią stawał do służby pie-

śnią w czasie każdej pamiątki poświęcenia tego kościoła. Chórzyści z utęsknie-

niem czekają na pierwszą próbę, która – mamy nadzieję – odbędzie się po wa-

kacjach.  

• Wszystkim, którzy przyszli z pomocą w przygotowaniu miejsc do siedzenie oraz 

namiotów. Akustykom za przygotowanie sprzętu nagłaśniającego. 

 

 

SKOCZÓW  

Wspomnienie zmarłych (po kazaniu) – pieśń 911 zwrotki: 1, 4 i 6 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy dzisiaj śp. Stanisławę Cywka, która zmar-

ła 20.04.br. w wieku niespełna 87 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Kato-

wickiej. Zmarłą wspominają: dwaj synowie z rodzinami, w tym sześcioro wnucząt 

z rodzinami, w tym pięcioro prawnucząt, siostra z rodziną, dwie szwagierki z ro-

dzinami oraz dalsza rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi. 

Wspominamy też męża zmarłej, śp. Henryka Cywkę, który zmarł 21 lat temu. Przy 

tej okazji została złożona ofiara na potrzeby naszej Parafii, za którą serdecznie 

dziękujemy.  

 

SIMORADZ 

Wspomnienie zmarłych (po kazaniu) – pieśń 656 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Annę Gabryś, która zmarła 

21.04.2020 w wieku 77 lat, a zamieszkiwała w Simoradzu, przy ul. Podlesie.  

Wspominamy również męża zmarłej, śp. Adolfa Gabysia, który zmarł 11 lat temu. 

Zmarłych wspominają: córka i dwóch synów z rodzinami, wnuczęta, prawnuczęta, 

siostra z rodziną oraz dalsza rodzina. Z tej okazji została złożona ofiara na potrzeby 

naszej parafii, za którą składamy serdeczne podziękowanie.  

 

WSZĘDZIE  

• Do modlitwy dołączyć tegorocznych maturzystów, którzy w poniedziałek rozpocz-

ną egzaminy, a także tych, którzy kończą już naukę i nie decydują się na studia. 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 
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MODLITWA MŁODYCH 
 

Dobry Boże, 

w tym szczególnym czasie, tuż przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych, chcemy 

skierować do Ciebie naszą modlitwę. Powiedziałeś, że możemy przychodzić do Ciebie ze 

wszystkimi naszymi sprawami, dlatego będziemy dziękować, prosić i przepraszać. 
 

Dziękujemy za możliwość zdobywania wiedzy, za szkoły, nauczycieli i bliskich, którzy 

starają się przekazać nam to co najważniejsze. 
 

Dziękujemy za możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, za wolność wyboru, 

która jest Twoim darem. 
 

Dziękujemy, że uczysz nas samodzielności i odpowiedzialności, bo dzięki temu czujemy, 

że jesteśmy ważni. 
 

Prosimy o mądrość, abyśmy potrafili odróżniać dobro od zła, nawet wtedy, gdy wszystko 

wydaje się być tak niejednoznaczne. 
 

Prosimy o zdolność odkrywania swojego powołania w życiu i radość z jego realizowania. 
 

Prosimy o to, abyś nieustannie, każdego dnia przemieniał nasze serca, napełniał je auten-

tyczną miłością, szacunkiem i otwartością. Chcemy być pokoleniem, które coś zmieni! 
 

Przepraszamy za nasze lenistwo, które być może nieraz sprawiło, że poszliśmy na łatwi-

znę. 
 

Przepraszamy za brak odwagi do stawania w obronie pokrzywdzonych, tych, którzy się 

źle mają, albo wręcz nie tyle swoją obojętnością, co świadomym działaniem krzywdzili-

śmy innych.  
 

Przepraszamy za chciwość i koncentrację na rzeczach nieistotnych i zbędnych. 
 

Pomóż tegorocznym maturzystom z satysfakcją i pokojem przejść przez trud egzaminów, 

a następnie wybrać kierunki studiów zgodne z ich powołaniem. Pomóż tym, którzy koń-

czą już naukę szkolną znaleźć dobrą, uczciwą pracę i z radością układać swoje życie. 
 

Bądź z nami na naszych drogach. Gdziekolwiek będą nas prowadzić. 
 

Jako Kościół modlimy się też o powołanie tych, którzy mają służyć wśród nas jako du-

chowni. Spraw, aby ludzie, którzy odkryją to powołanie, mieli odwagę wybrać taką drogę 

w swoim życiu i nie zniechęcali się przeciwnościami. Pomóż im poczuć radość z tej od-

powiedzialności i mówić o Tobie innym. 
 

Boże, błogosław naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. Daj nam siłę do zmieniania świata - 

krok po kroku. 
 

Amen. 

 


