
Strona 1 z 3 
 

Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
11.10.2020 – 18. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „A to przykazanie mamy od niego,  

aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.” 

1 J 4,21 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Dębowiec 8:30  – ks. dr Alfred Borski 

   Simoradz 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

   Ogrodzona 8:30 – ks. Piotr Uciński  

   Pierściec 10:00  – ks. Piotr Uciński  

 

 

1.  Dębowiec, Simoradz, Pierściec:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowie-

dzią i Komunią Świętą, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

2. Serdecznie zapraszamy na koncerty, które będą odbywały się w kościele w Skoczowie: 

• DZISIAJ o g. 18:00 (w ramach festiwalu Musica Sacra) odbędzie się koncert 

Kwartetu Śląskiego zatytułowany: „Silesian Misterioso”; 

• Za tydzień 18.10. odbędzie się „Polsko-Ukraińskie Popołudnie z Muzyką” – 

które odbędzie się o godzinie 16:00; 

• Zapowiedziany na 25.10. koncert zespołu Pastores został przesunięty na przyszły 

rok. 

3. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

4. Jak co roku nasza parafia włącza się w akcję diakonijną „Kromka chleba dla bliźniego”. 

Akcja ma na celu codzienne systematyczne odkładanie kwoty równowartej kromce 

chleba, a fundusze zebrane będą przekazane na cele diakonijne. Koperto-skarbonki, do 

których zbierane będą pieniądze, można otrzymać przy wyjściu z kościoła oraz w kan-

celarii parafialnej. Będą też rozdawane dzieciom w szkołach przez katechetów na lek-

cjach religii. Skarbonki będą zbierane przez dwie niedziele po Święcie Reformacji, czyli 

1 i 8 listopada. 

Podobnie włączamy się w akcję „Prezent pod choinkę”, która już kolejny rok pilotowana 

jest przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Informacje oraz specjalne 

oznakowanie paczek można otrzymać w kancelarii parafialnej, jak również otrzymają je 

dzieci w czasie lekcji religii. 

5. Są osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, dlatego się je zapowiada: 

Dawid Matuszny, zam. w Pogwizdowie przy ul. Stalmacha, kawaler wyznania ka-

tolickiego 

i Anna Mola, zam. w Pogwizdowie przy ul. Stalmacha, panna wyznania ewangelic-

kiego. 
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     Oraz: 

Wojciech Skupień, zam. w Skoczowie przy ul. Kossak-Szatkowskiej, kawaler, wy-

znania ewangelickiego 

i Gabriela Czyż, zam. w Kiczycach przy ul. Orłowej, panna wyznania ewang. 

6. Z karty żałobnej podajemy, że Panu Życia i Śmierci upodobało się odwołać z doczesno-

ści do wieczności: 

• Śp. ks. radcę Piotra Wowry, proboszcza parafii ewangelickiej w Ustroniu oraz 

radcę Konsystorza, który zmarł 7.10.2020 r. w wyniku powikłań wywołanych Co-

vid-19 w wieku 57 lat. Pogrzeb zmarłego odbył  się wczoraj w Ustroniu. 

• Śp. bp. Jana Szarka, emerytowanego Biskupa naszego Kościoła, który zmarł 

8.10.2020 r. wskutek zarażenia się Covid-19 w wieku 84 lat. Uroczystości po-

grzebowe odbędą się w najbliższą sobotę: 

- O godzinie 12:00 w kościele Zbawiciela w Bielsku dla: rodziny, ducho-

wieństwa i przyjaciół; 

-  O godzinie 13:00 na cmentarzu parafialnym dla wszystkich, którzy chcie-

liby pożegnać ks. Biskupa. 

Przy tej okazji w imieniu rodzin zmarłych duchownych pragniemy bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim za modlitwy przyczynne – te zanoszone w kościołach na 

nabożeństwach, jak i indywidualne – oraz za pamięć i słowa pociechy. 

 

7. Komunikat Biskupa Kościoła: 

"Zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni 

od Pana; gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy." 2 Kor 5,6-7 

"Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących." Ps. 27,13 

 

Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, 

w ostatnich dniach dotarły do nas informacje o śmieci śp. siostry diakonisy Marii Czyż, 

która zmarła po długiej chorobie w wieku 88 lat, śp. ks. Piotra Wowrego, proboszcza parafii 

w Ustroniu, który przeżył 57 lat oraz śp. bp. seniora Jana Szarka, który odszedł w wieku 84 

lat. 

Bp Jan Szarek i ks. Piotr Wowry zachorowali ostatnio na COVID-19. Docierają do 

nas informacje o wiernych naszego Kościoła, którzy również zmagają się z koronawirusem, 

nierzadko przebywają w szpitalach. 

Być może macie w swoim bliskim otoczeniu osoby, które zachorowały na COVID-

19. Być może są to Wasi bliscy, członkowie rodzin, przyjaciele lub sąsiedzi. Być może 

zastanawiacie się nad swoją przyszłością, zagrożeniem dla siebie i tych, których macie w 

swoich sercach. 

Słowa "być może" brzmią zresztą w tym czasie, który przeżywamy szczególnie zło-

wrogo i nieprzyjemnie. Przyszłości nigdy nie można zaplanować, ale dziś jest to szczegól-

nie trudne. Nie wiadomo co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, czy za miesiąc, a niepewność 

dotyczy nie tylko zdrowia, ale także sytuacji gospodarczej, społecznej i wszelkiej innej. 

Dlatego przekazując smutne informacje chcę Wam przypomnieć obietnice zapisane 

w Biblii. To słowa, które prowadziły chrześcijan przez trudne okresy w przeszłości zarówno 

tej dalekiej, jak i tej nieodległej. Niech prowadzą nas i dziś. Wierzymy, że powołani jeste-

śmy do tego, by być z Bogiem w krainie żyjących i oglądać Boga twarzą w twarz. 
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 Proszę Was też o modlitwy za wszystkich walczących z chorobą COVID-19, szcze-

gólnie tych, u których objawy są szczególnie poważne. Proszę o modlitwę za wszystkich 

cierpiących na inne choroby, którzy często mają teraz ograniczony dostęp do opieki zdro-

wotnej. Proszę o modlitwę za lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny oraz wszyst-

kich zaangażowanych w jakikolwiek sposób w pomoc drugiemu człowiekowi. Proszę o 

modlitwę za tych, którzy muszą teraz podejmować ważne i trudne decyzje mające określony 

wpływ na rzeczywistość. 

Proszę wreszcie o modlitwę za siebie nawzajem, abyśmy nie ulegając panice i pa-

miętając o otwartości na siebie, jednocześnie potrafili żyć i działać w odpowiedzialności. 

Niech Bóg nas na co dzień prowadzi. Pamiętajmy, że liczy się wiara, nadzieja i mi-

łość, ale z nich najważniejsza jest miłość. I to miłością kierujmy się w swoim życiu. 

Wasz w Chrystusie, 

Bp Jerzy Samiec 

 

 
Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 Skoczów 8:00 i Simoradz  

• Modlitwa dziękczynna za Renatę i Stanisława z okazji 40-lecia pożycia małżeń-

skiego. 

Podziękowanie za ofiarę złożoną na kościół. 

 

 

 

 

 Skoczów 10:00  

• Chrzest: Justyna Markocka; 

• Roczek: Igor Popiel; 

• Przypominka po 6 tygodniach: śp. Piotr Brudny, który zmarł 20 sierpnia br., prze-

żywszy 70 lat. Zamieszkiwał w Jaworzu przy ul. Agrestowej. 

Zmarłego wspominają: dwie córki, siostra z rodziną, bliższa i dalsza rodzina.  

Rodzinie dziękujemy za ofiarę złożoną na kościół. 

 

 

 Simoradz 11:00 – po nabożeństwie  

• Chrzest: Marta Górniok 

 

 


