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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
12.07.2020 – 5 niedziela po Trójcy Świętej 

oraz 108. pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu 

 

 

Hasło tygodnia:  „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.”              

          Ef 2,8 

 

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

   Simoradz – nie ma nabożeństwa 

Dębowiec 10:00 – ks. Marcin Ratka-Matejko, ks. dr Alfred Borski 

Ogrodzona 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

    

1.  DĘBOWIEC:  Dzisiaj, dzięki łasce naszego Boga, obchodzimy 108. pamiątkę po-

święcenia tego kościoła w Dębowcu. W tym roku po raz pierwszy obchodzimy ją 

w sposób szczególny – nie tylko bez pikniku parafialnego, ale również w sposób bar-

dzo powściągliwy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z powodu panującej pandemii 

COVID-19 pomimo wszystko musimy zachować ostrożność, a co za tym idzie, nie 

możemy zgromadzać się w takiej liczbie, jakbyśmy chcieli. A nawet, jeżeli już jeste-

śmy, to musimy pamiętać o tzw. dystansie społecznym oraz maseczkach zasłaniają-

cych usta i nos.  

Bardzo żałujemy, że nie mogą być dzisiaj razem z nami te osoby, które szczególnie 

muszą uważać, aby się nie zarazić oraz również te osoby, które mają kwarantannę albo 

zmagają się jeszcze z koronawirusem.  

W tym momencie szczególnie serdecznie pozdrawiam – a myślę, że wszyscy dołączy-

cie się do tych pozdrowień – panią pastorową Anielę Czyż i zarazem naszą organistkę 

tutaj w Dębowcu i w Simoradzu, która przebywa jeszcze w szpitalu jednoimiennym 

w Tychach, ale w najbliższym czasie ma być wypisana i najprawdopodobniej przewie-

ziona do sanatorium. Pani Pastorowa ma obecnie wynik negatywny, ale jest jeszcze 

mocno osłabiona. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach!  

Bardzo serdecznie witam wśród nas naszego dzisiejszego kaznodzieję – ks. Marcina 

Ratka-Matejko, który przyjechał do nas wraz z małżonką z Jastrzębia Zdroju, gdzie od 

roku jest proboszczem tamtejszej parafii ewangelickiej. Dziękujemy Księże za przyję-

cia zaproszenia i zarazem prosimy o przekazanie pozdrowień od nas wszystkich swoim 

parafianom w Jastrzębiu.  

Serdecznie witam Zespół „Dla Niego” oraz panią Dorotę Podżorską – naszą dzisiejszą 

organistkę oraz zarazem dyrygentkę Zespołu, który w bardzo okrojonym składzie za-

witał do nas, by sprawić, abyśmy mogli poczuć uroczysty charakter tego święta. 

Oczywiście bardzo dziękujemy za Waszą służbę!  

Bardzo serdecznie witam również wszystkich przybyłych gości z parafii sąsiadujących 

oraz – jeżeli tacy są – również tych z dalsza.  
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Serdecznie witam również Was wszystkich – drodzy parafianie z Dębowca i pozosta-

łych miejscowości naszej Parafii. 

Przy tej okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nie 

szczędzili sił i czasu, aby przygotować kościół, jego otoczenie oraz salę parafialną do 

dzisiejszego świętowania. Serdecznie dziękuję też Andrzejowi i Mateuszowi – synom 

naszej pani kościelnej Bogusi Czyż, za nagranie tego nabożeństwa, dzięki czemu za 

kilka dni będzie można je zobaczyć w serwisie YouTube za pośrednictwem naszej 

strony internetowej. 

2.  Wszędzie oprócz Dębowca:  Dzisiaj w Dębowcu o godzinie 10:00 odbędzie się / od-

bywa się nabożeństwo z okazji 108. pamiątki poświęcenia kościoła. Nabożeństwo to 

jest nagrywane i w przeciągu 2-3 dni będzie udostępnione w serwisie YouTube oraz na 

naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia.  

3. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary „na ołtarzu”, która 

przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Za każdy dar składamy serdeczne po-

dziękowania słowami „Bóg zapłać”. 

4. Dzisiaj kończy się 71. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który z uwagi na 

trwającą pandemię koronawirusa odbywał się jedynie drogą internetową. Wszystkie 

nabożeństwa, wykłady, zajęcia dla dzieci, seminaria oraz ewangelizacje można oglą-

dać za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdzie w zakładce „Coś dla duszy” 

znajduje się podstrona Tygodnia Ewangelizacyjnego. 

5. Od 13 do 17 lipca – czyli od jutra do piątku będą odbywały się już Trzecie Igrzyska 

Dziecięce Kids Games. Zajęcia dla dzieci wcześniej zapisanych będą odbywały się 

w godzinach od 9:00 do 13:00. Z uwagi na obecną sytuację pandemii, w imieniu orga-

nizatorów prosimy o modlitwy przyczynne.  

6. W naszym kościele w Skoczowie rozpoczęliśmy cykl spotkań pt. KULTURALNE 

PIĄTKI. Co tydzień w piątek o godzinie 18:00 będzie możliwe spotkanie z chrześci-

jańską sztuką. Przewidziane są również spektakle dla dzieci. W najbliższy piątek 

17 lipca zapraszamy na wieczór autorski Roberta Kasprowicza. 

7. Za tydzień 19 lipca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 – ks. Andrzej Mendrok, emeryt. proboszcz PEA w Koninie 

• Simoradz – 8:30  

• Dębowiec – 10:00 

• Pierściec – 10:00 – ks. Andrzej Mendrok 

8. Osoby, które zapisały się na obóz młodzieży w Starym Borku informujemy, że: 

• Do niedzieli 19 lipca należy oddać w kancelarii parafialnej kartę zgłoszenia na 

obóz oraz uiścić opłatę za obóz, pomniejszoną o wpłacone już wpisowe. 

• W niedzielę 26 lipca po nabożeństwie w Skoczowie (ok. 9:15) odbędzie się spo-

tkanie organizacyjne dla uczestników i ich rodziców. Prosimy o pewne przyby-

cie, ponieważ ze względu na obostrzenia będą przekazane szczegółowe infor-

macje. 

9. Z karty żałobnej podajemy, że w miniony wtorek (7 lipca) zmarł śp. Józef Byrt, któ-

ry przeżył 72 lata, a zamieszkiwał w Harbutowicach, przy ul. Fiołkowej. Pogrzeb 

zmarłego odbył się w piątek, 10 lipca z kościoła w Skoczowie, a później na cmentarzu 

w Dzięgielowie.  
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 SKOCZÓW      

• Modlitwa przyczynna za naszego współbrata, którzy przebywa w szpitalu.  

• Igrzyska Dziecięce Kids Games 

 

 

 DĘBOWIEC      

Wspomnienie zmarłych: 

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

28 maja w wieku 80 lat, a zamieszkiwała w Iskrzyczynie przy ul. Stromej.  

Przy tej okazji wspominamy również męża zmarłej Stanisława i syna Stasia. 

Zmarłych wspominają: córka Barbara i syn Zdzisław. 
 

 

opracowanie: ks. Alfred Borski 


