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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
24.01.2021 – 3. Niedziela po Epifanii 

 

Hasło tygodnia:  „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa,  

i zasiądą w Królestwie Bożym .”           Łk 13,29 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński  

Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

   Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 
 

1.  SKOCZÓW 8:00 i 10:00  Od dzisiaj transmisja internetowa odbywa się dzięki zaku-

powi nowego komputera do tego celu. Koszt komputera wyniósł ponad 5.500 zł. Pra-

gniemy bardzo serdecznie podziękować anonimowemu ofiarodawcy, który wpłacił na 

ten cel 2/3 tej kwoty. Jednocześnie przepraszamy za usterki albo problemy, które poja-

wiały się w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Ponieważ konieczne jest doposażenie 

tego komputera w profesjonalny program do obsługi transmisji, a w późniejszym okresie 

zakupienie specjalnej karty, która umożliwi odbiór z kilku kamer, bardzo prosimy o 

wpłacanie ofiar na cele transmisji. Na pewno zaowocuje to jeszcze lepszym przekazem 

nabożeństw oraz innych wydarzeń ze skoczowskiego kościoła. 

2.  DĘBOWIEC  Po nabożeństwie tutaj w Dębowcu odbędzie się doroczne sprawozdaw-

cze zebranie Filiału. Z uwagi na panującą pandemię zebranie odbędzie się w kościele. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.  

3. Dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne Online, które transmitowane są w każdą 

niedzielę od godziny 8:00, ale oczywiście można je oglądać w dowolnym dniu o dowol-

nej porze. Dostęp do szkółek z naszej strony internetowej.  

4. Dzisiaj o godzinie 15:50 w programie 3 TVP, odbędzie się transmisja nabożeństwa 

z kościoła w Giżycku. Kazanie wygłosi ks. prob. Krystian Borkowski.  

5. Jak co roku, od 18-25 stycznia, trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Ślą-

skim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej organizowane jest tylko jedno centralne na-

bożeństwo, które odbędzie się dzisiaj o godz. 17:00 w kościele ewangelickim w Kato-

wicach. Nabożeństwo będzie transmitowane przez parafialny kanał YouTube Luteranie 

Katowice. Link będzie udostępniony na stronie parafii w Katowicach oraz na profilu 

Parafii na FB. Zachęcamy także do słuchania nabożeństwa na antenie Radia Katowice. 

6. W najbliższy piątek, 29 stycznia o godz. 17:00 w skoczowskim kościele, odbędzie się 

spotkanie „starszej” grupy konfirmacyjnej (grupa ks. Bogdana Wawrzeczko). 

7. W sobotę 30 stycznia o godz. 11:00 odbędzie się wprowadzenie w urząd Ewangelic-

kiego Biskupa Wojskowego ks. Marcina Makuli. Uroczystość transmitowana będzie 

na kanałach FB Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz FB Parafii Ewange-

lickiej w Golasowicach. 

8. W najbliższą niedzielę 31 stycznia zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00 i 18:00  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec i Pierściec 10:00  
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W Skoczowie po nabożeństwie głównym (ok. godz. 11:15) odbędzie się doroczne Zgro-

madzenie Parafialne, w czasie którego zostaną przedstawione sprawozdania za rok 2020 

oraz plan pracy i preliminarz na rok 2021. Ponieważ w dobie pandemii koronawirusa 

musi być przestrzegany reżim sanitarny, Zgromadzenie odbędzie się w kościele. Z tej 

też uwagi większość sprawozdań (z wyjątkiem finansowych) zamieszczona jest na na-

szej stronie internetowej w zakładce HOME | ZGROMADZENIE PARAFIALNE i nie 

będzie odczytywana. Dlatego prosimy się z nimi zapoznać przed Zgromadzeniem. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym Zgromadzeniu wszystkie osoby, którym leży 

na sercu dobro naszej Parafii – tym bardziej, że w czasie tego Zgromadzenia odbędzie 

się głosowanie zmieniające sposób wyborów do rady parafialnej. Do tej pory wszyscy 

parafianie wybierali wszystkich członków rady, co w efekcie sprawiło, że niektóre re-

jony w Skoczowie nie mają swojego przedstawiciela w radzie. Nowy pomysł polega na 

tym, żeby każdy rejon wybierał tylko swoich przedstawicieli do rady i komitetu para-

fialnego. To jednak musi być przegłosowane na Zgromadzeniu Parafialnym w przyszłą 

niedzielę. 

9. Młodzież urodzoną w roku 2008 i starszą zapraszamy do udziału w obozie w ośrodku 

„Grynwald” w Górach Świętokrzyskich. Obóz odbędzie się w dniach od 2 do 12 sierpnia 

br. Koszt obozu wynosi 1000 zł, jeżeli zaliczka w wysokości 100 zł zostanie wpłacona 

do końca stycznia. W przeciwnym wypadku koszt obozu wyniesie 1100 zł. Cena obozu 

obejmuje: przejazd, zakwaterowanie w pokojach z łazienkami, wyżywienie oraz ubez-

pieczenie NNW. Zapisy i pozostałe informacje w kancelarii parafialnej.  

10. W związku z przypadającymi wyborami do Rady i Komitetu Parafialnego, które po-

winny odbyć się jesienią 2021 r., przypominamy o opłaceniu składki kościelnej za 

rok 2020, którą powinno się opłacić najpóźniej do końca stycznia bieżącego roku. 

W wyborach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą miały opłaconą składkę ko-

ścielną za miniony rok. Bardzo prosimy też o zwrócenie uwagi na wysokość składki, 

która powinna wynosić 1% od osiągniętych rocznych dochodów.  

Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy dokonali już takiej 

wpłaty i tym, którzy składki płacą regularnie. 

Również bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili już ofiarę na 

ogrzewanie i oświetlenie naszych kościołów. Osoby, które chciałyby wesprzeć naszą 

parafię i przyłączyć się do ofiar na ogrzewanie i oświetlenie informujemy, że listy ofiar 

znajdują się w kancelarii parafialnej lub w filiałach u skarbników.  

11. Naszych parafian pragniemy poinformować, że nasza Kancelaria Parafialna dysponuje 

terminalem umożliwiającym wpłaty kartami płatniczymi.  

12. Ewangelicki Dom Opieki SOAR w Bielsku-Białej dysponuje wolnymi miejscami. Za-

interesowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z SOAR. 

13. Z karty żałobnej podajemy, że  

• 14.12.2020 r. w Niemczech zmarła śp. Barbara Dobija, była nasze parafianka. 

Pogrzeb zmarłej odbył się 21.01.2021 w Cieszynie. Rodzina – zamiast kwiatów 

na grób – złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie dzięku-

jemy.  
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski i ks. Bogdan Wawrzeczko 
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 DĘBOWIEC  

Przypominka po kazaniu: 

• Po 10 latach od śmierci wspominamy śp. Gustawa Czyża, który zmarł 

27.01.2011 roku. Zmarłego wspomina żona Helena z rodziną.  

Przy tej okazji proszeni jesteśmy o modlitwę za babcię Helenę Czyż, która 

22 stycznia obchodziła 85 urodziny. 

 


