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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

12.12.2021 – 3. Niedziela Adwentu 

 

 

 

Hasło tygodnia:  „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską.  

Oto Wszechmocny Pan przychodzi w mocy”. Iz. 40,3.10 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  misyjne –  ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 8:30  – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Ogrodzona 8:30 –ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10:00  –ks. Krzysztof Śledziński 

 

OGŁOSZENIA PRZY POWITANIU: 

1. Pragniemy poinformować, że od dzisiaj 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 Porządku 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.  

W tym celu zostały przygotowane specjalne zeszyciki z porządkiem takiego 

nabożeństwa, które rozłożone są na ławkach. Serdecznie prosimy o życzliwe 

przyjęcie tej inicjatywy i aktywne włączanie się do śpiewu.  

2.  SKOCZÓW 8:00  Dzisiaj, od godz. 9:15 - 9:45 odbędzie się próba śpiewu 

dzieci ze szkółki niedzielnej z godz. 8:00 i 10:00. Serdecznie zapraszamy 

dzieci od pierwszej klasy. Jeżeli w grupie młodszej są takie dzieci, które lubią 

śpiewać i dobrze czują się w grupie dzieci, to oczywiście też zapraszamy. 

W tym przypadku prosimy rodziców o wcześniejsze wyjście z nabożeństwa 

i przyprowadzenie dzieci do Sali Parafialnej, gdzie odbędzie się próba.  

3. W dalszym ciągu apelujemy o używanie płynów do dezynfekcji dłoni przed 

wejściem do kościoła oraz maseczek w czasie nabożeństw.  
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OGŁOSZENIA NA KONIEC NABOŻEŃSTWA: 

4.  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! 

5.  SKOCZÓW i DĘBOWIEC:  Zaraz po nabożeństwie będzie można nabyć 

piernikowe anioły, które zostały upieczone przez grono naszych pań. Anioły 

są w cenie od 15 zł, a całkowity dochód z ich sprzedaży zasili fundusz 

remontowy organów w Dębowcu. To taka akcja, w czasie której chcemy 

podkreślić, że jesteśmy jedną wielką rodziną parafialną i dlatego troszczymy 

się o siebie nawzajem i wzajemnie sobie pomagamy. Jeżeli ktoś chciałby 

w jeszcze większym stopniu wesprzeć remont tego instrumentu, może 

oczywiście zapłacić za anioła więcej (dlatego ustalono cenę od 15 zł) lub 

może kupić więcej aniołów i podarować swoim bliskim. Za każdą ofiarę 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

6. Członków Rady i Komitetu Parafialnego prosimy o odbieranie paczek dla 

naszych seniorów i kalendarzy, które będą doręczone wszystkim naszym 

parafianom. Akcja wydawania paczek i kalendarzy rozpoczyna się jutro, 

w poniedziałek 13 grudnia. 

7. Zapraszamy na następujące tygodniowe nabożeństwa adwentowe:  

• Pierściec – środa 17:00 

• Simoradz – czwartek 16:30 

• Dębowiec – czwartek 17:30  

• Skoczów – piątek 17:00  – kazanie ks. radca Henryk Reske z Orzesza. 

8. W najbliższą sobotę, 18 grudnia, 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. Informujemy, że nasza biblioteka parafialna nieczynna będzie do odwołania 

– czyli na pewno jeszcze w tym tygodniu. 

11. W najbliższą niedzielę 19 grudnia – w 4. Niedzielę Adwentu zapraszamy na 

następujące nabożeństwa (wszystkie ze spowiedzią i Komunią Świętą): 

• Skoczów 8:00 młodzieżowe i o 10:00  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00 rodzinne 

• Pierściec 10:00 

12. Jeżeli ktoś ze starszych czy schorowanych naszych parafian chciałby 

przystąpić do Stołu Pańskiego lub porozmawiać z którymś z naszych 

duchownych, to z wielką radością to uczynimy. Wszyscy duchowni są 

zaszczepieni. Jednakże nie chcemy stwarzać takiej sytuacji, że ktoś będzie się 
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czuł niezręcznie, żeby odmówić. Dlatego czekamy właśnie na impuls z waszej 

strony. Chęć odwiedzin należy zgłosić do kancelarii lub bezpośrednio do 

księdza. Telefony osiągalne są w Informatorze Parafialnym oraz na naszej 

stronie internetowej. 

13. W kancelarii parafialnej do nabycia są: 

• książkowe Kalendarze Ewangelickie; 

• świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; 

• opłatki i szulki; 

• kalendarze ścienne i kartki świąteczne.  

14. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 4 grudnia zmarł śp. Stanisław Sikora, który przeżył 84 lata, 

a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Ustrońskiej. Pogrzeb odbył się 

w minioną środę w Skoczowie. 

• 6 grudnia zmarła śp. Hildegarda Ferek, która przeżyła 80 lat, 

a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Rzecznej. Pogrzeb odbył się 

w miniony czwartek w Skoczowie. 

 

 DĘBOWIEC 8:30     

Wspomnienie: 

• Po 10 latach wspominamy śp. Irenę Dziadek zd Sikora, która zmarła 

29  listopada 2011 r. w wieku 50 lat, a zamieszkiwała w Dębowcu.  

Zmarłą wspominają: matka, mąż, córka i syn. 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• Wspomnienia: 

o Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Jana Borutę, który 

zmarł 1 listopada br. w wieku niespełna 82 lat, a zamieszkiwał 

w Pogórzu. Zmarłego wspominają: żona z rodziną i siostra z rodziną. 

o Po 5 latach od śmierci wspominamy śp. Annę Zmełty, która zmarła 

11.12.2016, a przeżyła 79 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. 

Żebroka.  

Zmarłą wspominają: córka, wnuczka z rodziną, dalsza rodzina. Przy 

tej okazji rodzina wspomina również męża zmarłej, śp. Gustawa 

Zmełty, który zmarł  21.06.2017 r. przeżywszy niespełna 83 lata.  

(Pieśń 936) 

• Chrzest po nabożeństwie: Oliwia Berek 

 SIMORADZ 10:00     

• Chrzest po nabożeństwie: Antonina Górniok 


