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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

5.12.2021 – 2. Niedziela Adwentu 

 

 

 

Hasło tygodnia:  „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,  

gdyż zbliża się odkupienie wasze”.  Łk 21,28 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  młodzieżowe –  ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 8:30  – ks. Andrzej Mendrok 

Dębowiec 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10:00  – dla seniorów – ks. dr Alfred Borski  

 

 

1. Zwracamy się z prośbą o używanie w czasie nabożeństw maseczek oraz 

płynów do dezynfekcji dłoni. Jest to niezwykle ważne, abyśmy pamiętali, że 

w kościele nie jesteśmy sami i używanie maseczek jest troską nie tylko o nas 

samych, ale przede wszystkim o tych, którzy siedzą obok nas w kościele.  

2.  SKOCZÓW:  Przed głównym wyjściem z kościoła ustawiona jest 

dodatkowa skarbonka na ofiary, które chcemy przeznaczyć na zakup paczek 

świątecznych dla dzieci i seniorów. Jeżeli ktoś z Was chciałby się dołączyć 

i wspomóc naszą parafię, a tym samym mieć też niewielką cząstkę w prawie 

500 paczkach, które będą przygotowane, będziemy bardzo wdzięczni. Za 

każdy złożony dar składamy serdeczne podziękowanie! 

3. Drodzy Parafianie! Rozpoczęliśmy okres adwentowy – czas szczególnego 

przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa. To czas, w którym chcemy 

mieć szczególną społeczność z naszym Panem w sakramencie Stołu 

Pańskiego. Większość z Was skorzysta z pewnością z któregoś z nabożeństw 

ze spowiedzią i Komunią Świętą. Na pewno jednak są takie osoby, które 

z powodu podeszłego wieku albo złego stanu zdrowia nie mogą przybyć tutaj 

do kościoła. Dlatego pragniemy poinformować, że my – Wasi duchowni – 

chętnie odwiedzimy tych, którzy wyrażą taką chęć. Jednak w czasach 

pandemii nie chcemy się narzucać, a już tym bardziej stwarzać jakiegoś 

zagrożenia – choć wszyscy jesteśmy zaszczepieni. Jeżeli ktoś odczuwa 

potrzebę spotkania się i porozmawiania z którymś z duszpasterzy albo 

chciałby przystąpić do sakramentu Komunii Świętej, a przy tym uważa, że 

ryzyko zakażenia się jest niewielkie, prosimy o zgłaszanie się w kancelarii 

parafialnej lub bezpośrednio u naszych duszpasterzy. Telefony osiągalne są 

w Informatorze Parafialnym oraz na naszej stronie internetowej. 

4. Informujemy, że w tym tygodniu nasza biblioteka parafialna będzie 

nieczynna. 
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5. Zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa adwentowe:  

• Pierściec – środa 17:00 

• Simoradz – czwartek 16:30 

• Dębowiec – czwartek 17:30  

• Skoczów – piątek 17:00  – kazanie ks. Marek Michalik 

6. W najbliższą sobotę, 11 grudnia, wybieramy się na wycieczkę parafialną do 

Wrocławia, m.in. do Afrykarium, na Panoramę Racławicką oraz na Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Zbiórka o godz. 5:00, wyjazd o godz. 5:15. Ponieważ 

kilka osób zrezygnowało w ostatnim tygodniu z wyjazdu, informujemy, że 

można się jeszcze zapisać w kancelarii parafialnej. Koszt: 160 zł, z wejściem 

na Panoramę Racławicką: 210 zł.  

7. W najbliższą niedzielę 12 grudnia – w 3. Niedzielę Adwentu zapraszamy na 

następujące nabożeństwa (wszystkie ze spowiedzią i Komunią Świętą): 

• Skoczów 8:00 misyjne i o 10:00  

• Dębowiec 8:30 rodzinne 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00 

Przy tej okazji pragniemy poinformować, że od przyszłej niedzieli, 

w Skoczowie i wszystkich naszych filiałach, w czasie niedzielnych 

nabożeństw adwentowych oraz w czasie nabożeństw: na zakończenie roku, 

w Nowy Rok oraz 2-go stycznia będziemy korzystali z liturgii nabożeństwa 

młodzieżowego. Będzie to doskonała okazja do tego, aby wszyscy uczestnicy 

nabożeństw mogli nauczyć się tej liturgii, co szczególnie będzie potrzebne 

9. stycznia, gdy w naszym kościele w Skoczowie Telewizja Polska będzie 

nagrywała nabożeństwo rodzinne. Poza tym będzie to też taki dobry krok do 

tego, aby wprowadzać taką liturgię w czasie niektórych nabożeństw we 

wszystkich naszych filiałach. W tym celu zostaną przygotowane specjalne 

zeszyciki z porządkiem takiego młodzieżowego nabożeństwa. 

8. Informujemy też, że 18 grudnia br. odbędzie się 3. Skoczowski Bieg 

Ekumeniczny „NoToKaplica”. Zapisy przez specjalną stronę internetową, 

którą można otworzyć z naszej strony parafialnej, klikając na plakat. 

9. Również 18 grudnia odbędzie się gwiazdka młodzieży w ośrodku H2O.  

10. W kancelarii parafialnej do nabycia są: 

• książkowe Kalendarze Ewangelickie; 

• świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; 

• opłatki i szulki; 

• kalendarze ścienne i kartki świąteczne.  

11. Z karty żałobnej podajemy, że: 

•  30 listopada zmarł śp. Jerzy Bobek, który przeżył 61 lat, 

a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Górny Bór 33. Pogrzeb odbył się 

w miniony czwartek w Skoczowie.  
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 SKOCZÓW 8:00     

Roczek  

• Antek Masternak 

 

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Irenę Troszok, która zmarła 

22 października 2020 r. w wieku 61 lat, a zamieszkiwała w Harbutowicach 

przy ul. Zbożowej.  

Zmarłą wspominają: dwie córki z rodzinami, syn z rodziną, szwagier Jerzy 

oraz dalsza rodzina. 

 

 SKOCZÓW 10:00    

Wspomnienia: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Ferdynanda Brodę, który 

zmarł 19.10 br. w wieku lat 51 lat, a zamieszkiwał w Wiślicy.  

Zmarłego wspominają: bracia i siostry z rodzinami, dalsza rodzina, 

sąsiedzi.  

Przy tej okazji rodzina wspomina też rodziców: Janinę i Gustawa Brodów 

oraz babcię Emilię Szalbut.  (Pieśń 919,2) 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Jana Chwastka, który 

przeżył 80 lat, a zamieszkiwał w Łączce.  

Zmarłego wspominają: żona, syn i córki z rodzinami, wnuczki z rodzinami, 

wnukowie, prawnuczka, siostra z rodziną i szwagier z rodziną. (Pieśń 936). 


