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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
14.06.2020 – 1 niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.  

A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał.”                Łk 10.16 

 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00   – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30 – ks. Piotr Uciński 

   Simoradz 10:00  – ks. Piotr Uciński  

   Ogrodzona 8:30 – ks.  dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

   

   

1. Nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą Dzisiejsze nabożeństwo połączone 

jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. Pragniemy mieć bowiem tę szczególną społecz-

ność z naszym Panem i Zbawicielem oraz ze sobą nawzajem – jako siostrami i braćmi 

w Panu Jezusie. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że musimy zachować odpowied-

nie środki ostrożności i bezpieczeństwa przed koronawirusem. Duchowni udzielający 

Komunię zaraz po słowach ustanowienia zobowiązani są do nałożenia maseczek i zde-

zynfekowania rąk lub nałożenia rękawiczek ochronnych. Każda osoba przystępująca 

do Stołu Pańskiego powinna tutaj z przodu zdezynfekować swoje dłonie czy nałożone 

rękawiczki, a później podejść po opłatek i wino. Opłatek będzie podawany wyłącznie 

na rękę, zaś wino jedynie w jednorazowych kieliszkach – co prawie całkowicie mini-

malizuje możliwość przenoszenia się wirusa. Prosimy o wypicie wina zaraz po jego 

otrzymaniu, a później o przejście i wyrzucenie kieliszka do specjalnego pojemnika. 

Prosimy też o dopilnowanie, aby w czasie podchodzenia do Komunii, jak również po-

wrotu na swoje miejsca, zachowywać należytą odległość od pozostałych uczestników 

nabożeństwa, którzy nie mieszkają z wami w jednym gospodarstwie domowym.  

2. Dzisiaj po nabożeństwie w Skoczowie, będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna do 

puszek PCK z okazji przypadającego „Światowego Dnia Krwiodawcy”. Zebrane 

środku zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do paczek dla osób po-

szkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa.  

3. Wszystkie dzieci zapraszamy dzisiaj o 10:00 na Szkółkę Niedzielną online, którą 

można znaleźć na naszej stronie internetowej.  

Jednocześnie informujemy, że ponieważ nie odbywają się zajęcia szkolne w związku z 

koronawirusem, nie mogą też odbywać się jakiekolwiek zajęcia dla dzieci czy mło-

dzieży w naszej parafii. Módlmy się o to, aby zagrożenie spowodowane pandemią mi-

nęło i aby również nasze życie parafialne mogło powrócić do normalności. Jednocze-

śnie dołóżmy wszelkich starań (tu zwracamy się szczególnie do rodziców i dziadków), 

aby w tym trudnym czasie mieć szczególną troskę o nasze dzieci i młodzież – właśnie 

w powiązaniu z wiarą, Kościołem i naszym Panem i Zbawicielem. 

4. Pragniemy również poinformować, że Biblioteka Parafialna czynna jest również 

w niedzielę po nabożeństwie porannym od 9:00 do 10:00. Serdecznie zapraszamy!  
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5. Serdecznie zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

6. Za tydzień 21 czerwca zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 - młodzieżowe;  

• Simoradz – 8:30;  

• Dębowiec i Pierściec – 10:00; 

Nabożeństwa w Skoczowie i Dębowcu połączone będą ze spowiedzią i Komunią 

Świętą. Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosić będziemy o zło-

żenie ofiary ołtarzowej na potrzeby naszej parafii. 

7. Parafia Ewangelicka w Starym Bielsku serdecznie zaprasza na pamiątkę poświęce-

nia kościoła Jana Chrzciciela, która odbędzie się w przyszła niedzielę, 21 czerwca 

o godzinie 9:30. Kazanie wygłosi ks. Wojciech Rudkowski z Radomia. Nagranie na-

bożeństwa dostępne będzie od poniedziałku 22 czerwca w serwisie YouTube parafii 

starobielskiej.  

8. 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 – czyli jeszcze 

w tym tygodniu można się dołączyć. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne podzię-

kowania tradycyjnymi słowami: Bóg zapłać.  

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

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

nie z obowiązującymi przepisami związanymi z pandemią COVID-19 w miejscowości 

Ostrowo – ośrodek Asia z basenem krytym. Termin obozu: 8-18.07.2020 r. Transport: 

autokarem z Wisły, przez Śląsk Cieszyński i Górny, Łódź, Toruń, Gdańsk. Bliższe in-

formacje w kancelarii parafialnej. 

10. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński, dlatego się to zapowiada: 

Wojciech Mateusz Pachuła, ur. 27.03.1996, syn Jerzego i Teresy zd. Krzempek, zam. 

Drogomyślu, przy ul. Wodnej 5, kawaler wyznania rzymskokatolickiego 

oraz 

Anna Hussarek, ur. 29.03.1998, córka Andrzeja i Małgorzaty zd. Szwarc, zam. w Wi-

lamowicach, przy ul. Rekreacyjnej 1, panna wyznania Ewangelicko-Augsburskiego. 

 

 

 

SKOCZÓW  

Wspomnienie zmarłych (po kazaniu): 

• Po 6 tygodniach wspominamy śp. Piotra Handzlika, który zmarł 22 kwietnia 

w wieku 78 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Menniczej. 

Zmarłego wspomina siostra oraz bliższa i dalsza rodzina. 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


