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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

24.12.2021 – WIGILIA Bożego Narodzenia 

 

 

Hasło tygodnia:  „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,  

która będzie udziałem wszystkiego ludu,  

gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel,  

którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.”.  
Łk 2,10b-11 

 

Odprawiający:  

Skoczów 16:00 – ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 22:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 16:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 16:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 
Pierściec 16:00 – ks. Jan Raszyk 

  

1.  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. 

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! 

2. W minioną sobotę, 18 grudnia, odbył się 3. Ekumeniczny Bieg NoToKapli-

ca, podczas którego prowadzona było zbiórka na rzecz wsparcia rehabilitacji 

mieszkającego w Skoczowie Franka Mendrocha. Zebraliśmy kwotę 

1 211,20 zł. wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

3. Członkom Rady Parafialnej i Komitetu dziękujemy za rozniesienie paczek 

i kalendarzy.  

4.  SKOCZÓW:  Zapraszamy  na rodzinne oczekiwanie Nowego Roku 

w Skoczowie. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

5.  DĘBOWIEC:  Zapraszamy na oczekiwanie Nowego Roku w Dębowcu 

zapisy u pani kościelnej Bogusi Czyż. 

6. W związku z powoli kończącym się rokiem, pragniemy przypomnieć 

o opłaceniu składki kościelnej za bieżący rok, którą powinno się wpłacić 

najpóźniej do końca stycznia przyszłego roku. Przy okazji bardzo prosimy 

o zwrócenie uwagi na wysokość tej składki. Nasze prawo kościelne 

przewiduje, że wysokość tego swego rodzaju „podatku kościelnego” 

powinna wynosić 1% od osiągniętych rocznych dochodów.  

Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy 

dokonali już takiej wpłaty i tym, którzy składki płacą regularnie. 

7. 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 
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i oświetlenie informujemy, ze listy ofiar znajdują się w kancelarii parafialnej 

lub w filiałach u skarbników. 

8. Dziękujemy za choinkę, jej ustawienie i udekorowanie. 

9. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa świąteczne:  

• 24.12. – dzisiaj = WIGILIA 

o Skoczów 22:00 

• 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 paczek świątecznych dla dzieci i losowanie bonów do 

wykorzystania jako przedpłatę na obóz dla dzieci. Wszystkie 

dzieci, które wzięły udział w przynajmniej jednej szkółce 

w którąś z niedziel adwentowych, otrzymają paczkę. Dzieci, 

które zgromadziły 3 lub 4 naklejki, będą dodatkowo wyróż-

nione.  

o Dębowiec 8:30 

o Simoradz i Pierściec 10:00 

10. Już teraz pragniemy poinformować, że w niedzielę 2. stycznia w Skoczowie 

odbędą się szkółki niedzielne, które w dalszym ciągu będą rozpoczynały się 

w kościele od przekazania dzieciom latarni i Bożego błogosławieństwa. 

Natomiast w kolejną niedzielę, 9 stycznia, gdy będzie nagrywane 

nabożeństwo przez TVP, szkółki niedzielnej nie będzie.  

11. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 18 grudnia zmarł śp. Jan Brudny który przeżył 71 lat, zamieszkiwał w 

Dębowcu, przy ul. Polnej. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek w 

Skoczowie. 

• 20 grudnia zmarł śp. Ludwik Macura, który przeżył 89 lat, 

zamieszkiwał w Kiczycach przy ul. Miodowej. Pogrzeb odbędzie się w 

najbliższy poniedziałek o godz. 13.00. 

• 22 grudnia zmarła śp. Henryka Ohirko, która przeżyła 65 lat 

zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Osiedlowej. Pogrzeb odbędzie się 

w najbliższy poniedziałek o godz. 11.00  

 

 


