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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
31.01.2021 – Ostatnia niedziela po Epifanii 

 

Hasło tygodnia:  „Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.”        
          Iz 60,2 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

   Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński  
 

1.  SKOCZÓW 8:00 i 10:00  Od ubiegłej niedzieli transmisja internetowa odbywa się 

dzięki zakupowi nowego komputera do tego celu. Koszt komputera wyniósł ponad 5.500 

zł. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować anonimowemu ofiarodawcy, który wpła-

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

pojawiały 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, prosimy o wpłacanie 

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

oraz innych wydarzeń ze skoczowskiego kościoła. 

2. Po nabożeństwie głównym w Skoczowie (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.  

Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafii, a jego członkami są wszystkie 

osoby, które biorą udział w życiu parafii i opłaciły składkę kościelną za rok 2020 (lub 

zostały z niej zwolnione przez Radę Parafialną. Serdecznie zapraszamy do wzięcia 

udziału w tym Zgromadzeniu. 

3. Dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne Online. Dostęp do szkółek z naszej strony 

internetowej.  

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

z kaplicy ewangelickiej w Opolu. Kazanie wygłosi ks. Wojciech Pracki.  

5. W najbliższą niedzielę 7 lutego zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe , 10:00 i 18:00  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00   

• Pierściec 10:00  

6. 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 DZISIAJ. Oczywiście składkę 

można opłacić w późniejszym terminie, ale wpłacenie jej jeszcze dniu dzisiejszym po-

zwala na udział w wyborach, w których mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą 

miały opłaconą składkę kościelną za miniony rok właśnie do 31 stycznia. Bardzo pro-

simy też o zwrócenie uwagi na wysokość składki, która powinna wynosić 1% od osią-

gniętych rocznych dochodów.  
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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.  

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

terminalem umożliwiającym wpłaty kartami płatniczymi.  

8. Kolejne spotkanie starszej grupy konfirmacyjnej (grupa ks. Bogdana Wawrzeczko) od-

będzie się w piątek 12 lutego o godz. 17:00 w kościele. Rodziców uczestników tej 

grupy, którzy jeszcze nie spotkali się z księdzem prowadzącym prosimy o pilny kon-

takt z ks. Wawrzeczko. 

9. Z karty żałobnej podajemy, że  

• 28 stycznia zmarła, a wczoraj została pochowana na naszym cmentarzu w Sko-

czowie, śp. Zuzanna Grabiec, która przeżyła 82 lata, a zamieszkiwała w Skoczo-

wie, przy ul. Zabawa.  
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Przypominka po kazaniu: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Rudolfa Pszczółkę, który zmarł 

11.12.2019 r. w wieku 88 lat, a zamieszkiwał w Pogórzu przy ul. Wspaniałej. 

Zmarłego wspomina bliższa i dalsza rodzina. 

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą serdecz-

nie dziękujemy.  

 


