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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

17.10.2021 – 20 niedziela po Trójcy Świętej 

Hasło tygodnia:  „Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan  żąda 

od ciebie: tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość 

bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” 
Mi 6,8 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10.00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 10.00  – teol. Bogusław Czyż 

Simoradz 8.30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10.00 – ks. dr Alfred Borski 

 

1. Podczas śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na fundusz 

ewangelizacyjno-misyjny, za każdy dar serdecznie dziękujemy. 

2. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek o 17:00; 

• Pierściec – środa o 17:00; 

• Skoczów – czwartek 17:00. 

3. Młodzież serdecznie zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbędą się: 

• Dębowiec – czwartek 17:30; 

• Skoczów – sobota 18:00. 

4. W sobotę 23 października od godz. 10:00 w naszej Parafii odbędą się 

Diecezjalne Rekolekcje dla Rad Parafialnych. Członków naszej Rady 

prosimy o zarezerwowanie tego terminu oraz o aktywne włączenie się 

w organizację tych rekolekcji.  

5. W najbliższą niedzielę zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe i o 10:00  

• Dębowiec 10:00 nabożeństwo dla Seniorów 

• Simoradz 8:30 młodzieżowe 

• Pierściec 10:00  

6.  Skoczów:  po nabożeństwach, w niedzielę 24 października przed kościołem 

zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna do puszek PCK, zebrane środki 

zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do paczek na święta 

Wielkanocne. 

7. W związku ze Świętem Zmarłych chcielibyśmy się zwrócić do Was z tym 

samym apelem, co w poprzednich latach, by zrezygnować z przyozdabiania 

grobów sztucznymi kwiatami oraz by do minimum ograniczyć 

kupowanie zniczy. Pan Bóg dając nam polecenie, byśmy czynili sobie ziemię 

poddaną nie miał na myśli, byśmy ją niszczyli – zatem byśmy niszczyli 

zarazem swoje naturalne środowisko. Nie ulegajmy dziwnej modzie na 

sztuczne kwiaty – bo są one wykonywane ze sztucznych tworzyw, które 

potrzebują od 100 do 1000 lat na degradację. Żywe kwiaty są z pewnością 
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mniej trwałe i wymagają większej pielęgnacji i podlewania, jednak na pewno 

o wiele piękniejsze, a przede wszystkim to one są wyrazem naszej postawy 

wobec środowiska. Alternatywą do sztucznych kwiatów są też kompozycje 

z kwiatów suszonych, które również są całkowicie naturalne. Równie 

niedobrze jest prześciganie się w przyozdabianie grobów „wypasionymi” 

zniczami. Jeżeli już naprawdę mamy takie przekonanie, że zmarły 

rzeczywiście potrzebuje światełka, to uczyńmy to najtańszym kosztem: nie 

kupujmy olbrzymich i drogich zniczy, bo to o wiele bardziej zanieczyszcza 

powietrze, a przy tym o wiele bardziej przysparza odpadów i śmieci. Dbajmy 

zatem o nasze środowisko, jak o nasz własny ogródek czy mieszkanie: nie 

zaśmiecajmy go i nie niszczmy. Uczcijmy pamięć swoich bliskich zmarłych 

np. przeznaczając pieniądze, które wydalibyśmy na zakup sztucznych 

kwiatów czy zniczy na coś o wiele bardziej pożytecznego – na wspomożenie 

ludzi żywych, którzy nieraz znajdują się w bardzo trudnej albo czasami 

opłakanej sytuacji materialno-bytowej. W naszej Diecezji prowadzona jest też 

zbiórka ofiar dla żywych, z której pieniądze przeznaczane są na zakup 

aparatury medycznej dla szpitali. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa: 

„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40) oraz: „Zaprawdę 

powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,45). 

8. W dniach od 3-5 grudnia zapraszamy na zjazd pokonfirmacyjny w Zawoi,  

koszt 200 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Informujemy także, że w 

kancelarii są do odbioru zdjęcia z konfirmacji. 

9. Zapraszamy do zaopatrzenia się w kalendarze szwajcarskie i kalendarze 

wydawane przez Open Doors oraz kalendarze Dobry Zasiew. Jednocześnie 

informujemy, że Parafia zamierza wydać swój kalendarz, który będzie 

zawierał kartki na poszczególne miesiące i rozdawany będzie przez członków 

Rady i Komitetu Parafialnego od początku grudnia. 

10. Z karty żałobnej podajemy, że 12 października Panu życia i śmierci upodobało 

się odwołać z doczesności do wieczności śp. Jerzego Malika, który zmarł, w 

wieku 83 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Beskidzkiej 86. Pogrzeb 

odbył się w sobotę. 

 

 

 SKOCZÓW – 10:00  

Wspomnienie: 

• 20 lat po  śmierci wspominamy śp. Zuzannę Raszkę, która zmarła 

17.10.2001,  przeżywszy 88 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. 

Stalmacha.  Przy tej okazji po 54 latach rodzina wspomina też męża zmarłej 

śp. Adolfa Raszkę oraz ich syna śp. Romana Raszkę, który zmarł przed 

3 laty. Zmarłych wspomina rodzina. 

Dziękujemy za złożony dar na kościół 


