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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

19.12.2021 – 4. Niedziela Adwentu 

 

 

Hasło tygodnia:  „Radujcie się w Panu zawsze,  

  powtarzam, radujcie się Pan jest blisko”.  Flp 4,4-5 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  młodzieżowe – ks. Krzysztof Śledziński  

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński  

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

 SKOCZÓW i PIERŚCIEC:  PRZEKAZANIE DZIECIOM LATARNI: 

o Rodziców dzieci, które dzisiaj są chore i nie mogą wziąć udziału 

w szkółce niedzielnej lub były chore w ubiegłym tygodniu prosimy, by 

zgłosili to w kancelarii parafialnej do jutra – czyli poniedziałku, do godz. 

15:00, podając imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek. 

OGŁOSZENIA PRZY POWITANIU: 

1. Od ubiegłego tygodnia – zatem również i dzisiaj – oraz na nabożeństwach do 

niedzieli 2-go stycznia, będziemy korzystać z Porządku nabożeństwa 

młodzieżowego. Jest to związane z tym, że 9. stycznia, w naszym kościele 

w Skoczowie, Telewizja Polska dokona nagrania nabożeństwa rodzinnego. 

Ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby było to nabożeństwo żywe, 

w którym wszyscy angażują się w śpiewane pieśni i liturgię, pragniemy 

w ten sposób uczyć się liturgii młodzieżowej, która składa się z wielu 

pięknych i głębokich w treści pieśni. 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. Zaś 9 stycznia serdecznie zapraszamy na nagranie 

szczególnie tych wszystkich, którzy razem z pozostałymi uczestnikami 

nabożeństwa wypełnią śpiewem naszą dostojną skoczowską świątynię.  

2. W dalszym ciągu apelujemy o używanie płynów do dezynfekcji dłoni 

przed wejściem do kościoła oraz maseczek w czasie nabożeństw.  

 

OGŁOSZENIA NA KONIEC NABOŻEŃSTWA: 

3.  SKOCZÓW:  Przed głównym wyjściem z kościoła ustawiona jest 

dodatkowa skarbonka na ofiary, które przeznaczone będą na pokrycie 

kosztów związanych z zakupem paczek świątecznych dla dzieci i seniorów. 
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Jeżeli ktoś z Was chciałby się dołączyć i wspomóc naszą parafię, a tym 

samym mieć też niewielką cząstkę w prawie 500 paczkach, będziemy bardzo 

wdzięczni. Za każdy złożony dar składamy serdeczne podziękowanie! 

4.  SKOCZÓW i DĘBOWIEC:  Po nabożeństwie, przy wyjściu z kościoła, 

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”.  

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

naszych seniorów i kalendarzy, które chcemy doręczyć wszystkim naszym 

parafianom.  

6. Zapraszamy na tygodniowe nabożeństwo adwentowe:  

• Dębowiec – czwartek 17:30  

7. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa świąteczne:  

• 24.12. – Wigilia Bożego Narodzenia 

o Skoczów 16:00 i 22:00 

o Dębowiec, Pierściec i Simoradz 16:00 

• 25.12. – Pierwsze Święto Bożego Narodzenia 

o Simoradz 6:00 – nabożeństwo jutrzenne 

o Skoczów i Dębowiec 10:00 

o Pierściec 10:00 – nabożeństwo rodzinne 

Na wszystkich nabożeństwach w pierwszym dniu Świąt Bożego 

Narodzenia prosić będziemy o złożenie ofiary ołtarzowej, która będzie 

przeznaczona na cele naszej parafii. 

• 26.12. – Drugie Święto Bożego Narodzenia 

o Skoczów 10:00 – nabożeństwo rodzinne, po którym nastąpi 

rozdanie prezentów świątecznych dla dzieci i losowanie bonów 

do wykorzystania jako przedpłatę na obóz dla dzieci. 

o Dębowiec 8:30 

o Simoradz i Pierściec 10:00 

8. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 11 grudnia zmarła śp. Emilia Mięciel, która przeżyła 69 lat, 

a zamieszkiwała w Harbutowicach, przy ul. Fiołkowej. Pogrzeb odbył 

się w miniony piątek w Skoczowie. 
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 SKOCZÓW 10:00    

• Wspomnienia: 

Po roku od śmierci wspominamy śp. Barbarę Dobija, która zmarła 

14.12.2020 w wieku 73 lat. Przy tej okazji wspominamy jej męża, 

śp. Bronisława Dobiję, który zmarł przed 4 miesiącami, przeżywszy 

niespełna 73 lata. Wspominani zmarli zamieszkiwali w Niemczech, 

a wcześniej w Skoczowie, przy ul. Stalmacha. Wspominają: córka z 

mężem, wnuki Larysa i Marcel, wnuczki Dżesika i Sara z 

rodzinami, rodzina z Warszawy, dalsza rodzina i znajomi. 


