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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
6.09.2020 – 13 niedziela po Trójcy Świętej 

KONFIRMACJA w Skoczowie 

 

Hasło tygodnia:  „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, 

mnie uczyniliście.”                    

         Mt 25,40 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. dr Alfred Borski, ks. Bogdan Wawrzeczko, 

      ks. Piotr Uciński, ks. Andrzej Czyż 

   Dębowiec 8:30 – ks. Jan Kozieł 

Simoradz 10:00 – ks. Jan Kozieł 

Pierściec – nie ma nabożeństwa 

    

1.  Skoczów:  W czasie dzisiejszego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, 

która przeznaczona będzie na potrzeby naszej Parafii. Ofiara składana będzie do 

skrzynek przed pierwszymi ławkami. Dlatego bardzo prosimy o podchodzenie środ-

kowym przejściem dwoma rzędami, a potem wracanie przejściami bocznymi. Osoby, 

które siedzą na pawlaczach bardzo prosimy, aby po zejściu na dół, przeszły na ze-

wnątrz do głównego wejścia i tym gankiem podeszły tutaj do przodu, a później wraca-

ły na swoje miejsca już przejściami przy oknach – w zależności od tego, po której 

stronie ktoś siedzi.  

2.  Skoczów:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. W kościele 

ewangelickim do Komunii zaproszeni są wszyscy, którzy są ochrzczeni i konfirmowa-

ni, a spoza naszego Kościoła ci dorośli, którzy są ochrzczeni i którzy z należytą powa-

gą i świadomością przyjmują dary Ciała i Krwi Pana Jezusa. Zatem ci, którzy praw-

dziwie żałują, prawdziwie wierzą i prawdziwie pragną poprawić swoje życie.  

Aby usprawnić przystępowanie do Stołu Pańskiego, by nasza uroczystość niepotrzeb-

nie się nie przeciągała, jedynie Konfirmanci będą przyjmowali Komunię klęcząc do-

okoła ołtarza. Natomiast pozostałym chętnym Komunia będzie udzielona na stojąco. 

Bardzo prosimy o podchodzenie dwoma rzędami TYLKO środkowym przejściem, a 

wracanie bocznymi gankami.  

3.  Skoczów:  Naszym Konfirmantom serdecznie dziękujemy za złożoną ofiarę w wyso-

kości 3.200 zł, która przeznaczona będzie na zakup koronki na antypendia do sko-

czowskiego kościoła oraz 900 zł na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa.  

4.  Dębowiec:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą, 

dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

5. Od jutra w kancelarii parafialnej będą przyjmowane zapisy na naukę konfirmacyjną 

rocznika 2007 – czyli na konfirmację, która odbędzie się w roku 2022.  

Nauka konfirmacyjna tej grupy rozpocznie się od początku października. 

6. Grupa Konfirmantów ks. Bogdana Wawrzeczko będzie miała swoje pierwsze powaka-

cyjne spotkanie w najbliższy piątek o godzinie 17:30 w kościele.  
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7. Serdecznie zapraszamy na próby Chóru Gloria, które rozpoczną się od czwartku, 

10 września o godzinie 18:00 w sali chórowej w starej szkole. 

8. Chórek Dziecięcy „Nadzieja” wznawia swoją działalność od najbliższej soboty 

12 września. Próba jak zwykle odbędzie się o godzinie 9:45. 

9. Za tydzień 13 września zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 i 10:00 

• Dębowiec – 8:30  

• Simoradz – 10:00 

• Pierściec – 10:00 

 W Simoradzu nabożeństwo połączone będzie z Dziękczynnym Świętem Żniw oraz ze 

spowiedzią i Komunią Świętą. Kolejne nabożeństwa żniwowe odbędą się: 

• w Dębowcu – 20 września; 

• w Pierśćcu – 27 września; 

• w Skoczowie – ogólnoparafialne Święto Żniw – w niedzielę 4 października. 

W tym roku za wystrój skoczowskiego kościoła odpowiedzialni są parafianie ze 

Skoczowa, dlatego prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej, kto mógłby 

wspomóc przyozdobienie ołtarza swoimi plonami i płodami.  

10. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć regularne zajęcia dla naszych dzieci.  

• Od przyszłej niedzieli, 13 września, szkółki niedzielne odbędą się w Skoczowie. 

Z uwagi na wszechobecną pandemię koronawirusa, szkółki niedzielne dla dzieci 

w Skoczowie odbywać się będą o godz. 8:00 dla dzieci starszych, a o godzinie 

10:00 dla dzieci młodszych. Oczywiście możliwe jest, że w przypadku rodzeń-

stwa (albo tych dzieci, którym nie odpowiada jakaś godzina), starsze dzieci będą 

mogły uczestniczyć w zajęciach dla dzieci młodszych i na odwrót.  

• Również od przyszłej niedzieli 13 września odbędą się szkółki niedzielne dla 

dzieci w Pierśćcu o godz. 10:00. 

• Szkółki niedzielne w Dębowcu będą odbywały się w jednej grupie i to jedynie 

wtedy, gdy nabożeństwo będzie o godz. 10:00 – czyli zawsze w niedziele od 16-

to do końca danego miesiąca. 

11. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białej, filiał w Szczyrku Salmopolu, serdecznie 

zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Szczyrku Salmopolu. Uro-

czystość odbędzie się w niedzielę 13 września, o godzinie 11:00. Okolicznościowe ka-

zanie wygłosi ks. Anja Désirée-Lipponer z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w 

Bawarii. 

12. Informujemy, że godziny biblijne rozpoczną się w tygodniu po 13-tym września. 

 

 

 SKOCZÓW      

• Modlitwa: Karolina Moskała, która ukończyła 18 lat. 

 

 SIMORADZ      

• Modlitwa za uczniów i nauczycieli z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 
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Ogłoszenia Parafialne (6.09.2020 – KONFIRMACJA) 
 

W Ewangelii Jana 15,16a czytamy:  

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, 

abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. 

Kilka wierszy wcześniej (15,5) Pan Jezus mówi o sobie:  

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. 

Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu. 

Dzisiaj spotykamy się w tej dostojnej świątyni skoczowskiej, aby przeżywać uroczystość 

konfirmacji. Oto bowiem 46 młodych ludzi pragnie ślubować wierność Panu Bogu oraz 

Kościołowi. Szczególnie dlatego można śpiewać słowami znanej pieśni:  

Dzisiaj jest dzień, który dał mi Pan. Radujmy się i weselmy się w nim! 

Serdecznie witam – dzisiaj przede wszystkimi – Was drogie Konfirmantki i drodzy 

Konfirmanci. Konfirmacja jest wielkim świętem całej parafii, ale jest przede wszystkim 

WASZYM świętem. Można powiedzieć, że osiągnęliście pewien etap życiowy, od które-

go teraz – w miarę o własnych siłach – będziecie kroczyć po drodze wiary. Pamiętajcie 

jednak, że Konfirmacja jest tylko zakończeniem pewnego etapu edukacji kościelnej. Zaś 

to, jak blisko będziecie żyli z Jezusem, zależy w dużej mierze od Was – na ile będziecie 

chcieli to, czego nauczyliście się w czasie nauczania konfirmacyjnego, w dalszym ciągu 

pomnażać – jak owe talenty, o których czytamy w Ewangelii. A to z kolei będzie zależało 

przede wszystkim od tego, czy Pan Jezus będzie Waszym PANEM i ZBAWICIELEM, i 

PRZYJACIELEM! 

Witam również bardzo serdecznie rodziców i rodzeństwo naszych konfirmantów, rodzi-

ców chrzestnych, babcie i dziadków, ciocie i wujków, kuzynostwo oraz pozostałych 

krewnych, znajomych i przyjaciół, oraz równie serdecznie Was, drodzy skoczowscy pa-

rafianie. Na samym końcu witam również bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy 

uczestniczą w tym nabożeństwie konfirmacyjnym za pośrednictwem łącz internetowych. 

Niech Pan Bóg błogosławi dając nadzieję i radość tym, którzy nie mogą być tutaj obecni, 

bo są chorzy albo czasem brakuje już sił, oraz tym, którzy mieszkają daleko albo bardzo 

daleko od Skoczowa. Dobrze, że jesteście z nami. Niech Pan Bóg pobłogosławi Wasze 

domy i rodziny.  


