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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
25.12.2022 – 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 

 
 
 

Hasło dnia: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,  

i ujrzeliśmy chwałę Jego.      J 1,14 

 

Odprawiający: Simoradz 6:00 – ks. Krzysztof Śledziński  
Skoczów 10:00 –  ks. Krzysztof Śledziński 

 Dębowiec 10:00 – rodzinne - ks. dr Alfred Borski 

 Pierściec 10:00 – rodzinne - ks. Oskar Wild 
 

1. Życzenia Biskupa Kościoła:  

Siostry i Bracia, z okazji Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 

2023, chciałbym przekazać serdeczne życzenia błogosławionych i radosnych świąt 

oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym 2023 Roku. 

Każdej i Każdemu z Was życzę, aby nie zabrakło Wam wiary w dobro i nadziei na 

lepsze jutro. Życzę Wszystkim pokoju, który daje Chrystus Pan i gorąco proszę 

Zbawiciela, aby swój Pokój przyniósł światu, tak, jak niegdyś sam objawił się jako 

Bóg i Człowiek, by wziąć na siebie nasze cierpienia. 

Ciesząc się obfitością, bezpieczeństwem i domowym ciepłem nie zapominajmy o 

naszych Siostrach i Braciach chorych, samotnych, opuszczonych, ubogich, 

bezdomnych i tych wszystkich, którzy w granicach naszej ojczyzny znaleźli 

bezpieczne schronienie przed wojną i przemocą. Proszę, abyśmy nie ustawali w 

dzieleniu się dobrym słowem, sercem, gościnnością, chlebem i życzliwością.  

Z życzeniami Bożego Błogosławieństw – bp Jerzy Samiec 

2. Dziś w czasie śpiewania pieśni po kazaniu, jesteśmy proszeni o złożenie ofiary przy 

ołtarzu, która będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. 

3. Jutro, w drugim dniu Świąt Narodzenia Pańskiego, zapraszamy na nabożeństwa: 

▪ Skoczów – godz. 9:00 – nabożeństwo rodzinne; 

▪ Dębowiec – godz. 8:30; 

▪ Simoradz – godz. 10:00; 

▪ Pierściec – godz. 10:00. 

4. W piątek 30 grudnia zapraszamy do Simoradza na Świąteczny Wieczór Uwiel-

bienia z Zespołem „Razem”. Początek o g. 18:00. 

5. W ostatnim dniu 2022 roku, chcemy Bogu dziękować za mijający rok w czasie 

nabożeństw, które rozpoczną się o godz. 17:00, w naszych kościołach w Skoczowie 

oraz w Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu. 

6. Zapraszamy na oczekiwanie Nowego Roku w sali parafialnej w Skoczowie. 

Rozpoczęcie o godz. 21:00. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

7. W przyszłą niedzielę, w pierwszym dniu Nowego Roku chcemy prosić Boga 

o błogosławieństwo w czasie nabożeństw, które rozpoczną się o godz. 10:00 

w naszych kościołach w Skoczowie oraz w Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu. 
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8. Parafia w Wiśle Malince zaprasza na Koncert Świąteczny Beaty Bednarz, który 

odbędzie się w drugim dniu Świąt o godz. 16:00. Wstęp wolny! 

9. MCK INTEGRATOR zaprasza na organizowane już 11 raz Skoczowskie 

kolędowanie, które odbędzie się na rynku, przy choince w drugim dniu Świąt 

Bożego Narodzenia o godz. 19:00. Tym razem oprócz chórów skoczowskich 

parafii: Laudate Dominum i Chóru Gloria, jako gość specjalny wystąpi Kapela 

Góralska Maliniorze. 

10. Informujemy, że w kancelarii można zgłaszać prenumeratę Zwiastuna na rok 

2023. W kancelarii można nabyć również kalendarze, które oferowane są w 

szerokim zakresie,  przewodnik czytań biblijnych „Z Biblią na co dzień”, literaturę 

chrześcijańską. 

11. Drodzy Parafianie, pragniemy Wam podziękować za wpłaty na oświetlenie 

i ogrzewanie naszych kościołów, jak również za opłacanie składki kościelnej. 

Przypominamy, że przyszły rok jest rokiem wyborczym w naszej parafii, a możli-

wość udziału w wyborach i wybierania kandydatów do Rady Parafialnej, jak 

również bycia wybranym do Rady przysługuje parafianom z opłacaną do 

31 stycznia 2023 roku składką kościelną za rok bieżący. 

12. W naszych modlitwach dzisiejszej niedzieli chcemy łączyć się z luteranami 

w Rwandzie. 
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 WSZĘDZIE  – Modlitwa o Rwandę 

 

Sytuacja w Rwandzie: Rwandę zamieszkuje 12 mln mieszkańców z 11 grup 

etnicznych i językowych. Przeszło 90% z nich wyznaje chrześcijaństwo – protestanci 

stanowią 43% mieszkańców.  

Kraj stał się pod koniec XX w. symbolem krwawej przemocy i okrucieństwa 

plemiennej nienawiści między plemionami Hutu i Tutsi (800 tys. ofiar). 

W 2018 r. władze kraju zamknęły przeszło 700 miejsc kultu religijnego (w tym 

kościoły i meczety). Powodem były różnorodne praktyki sekciarskie i podejrzane 

formy kultu religijnego. Rząd prezydenta Paula Kagame wprowadził ustawę, na mocy 

której każdy duchowny (chrześcijański lub muzułmański) musi legitymować się co 

najmniej dyplomem licencjata. Luterański biskup Evalister Mugabo poparł projekt 

rządu, zwłaszcza te regulacje, które pozbawiały urzędu osoby zamieszane w ludo-

bójstwo. 

Kościół Luterański Rwandy został założony pod koniec 1994 r. i liczy 7200 wiernych. 

Służy w nim 38 duchownych w tym 5 kobiet. Pomimo trudnej sytuacji w kraju Kościół 

stara się działać misyjnie i diakonijne oraz zapewniać równy dostęp do gremiów 

decyzyjnych kobietom, mężczyznom i młodzieży. 

 

MODLITWA 

Boże łaski i przebaczenia. Tak trudno zapomnieć, wymazać z pamięci przerażające 

obrazy mordów, gwałtów, przemocy. Tak trudno żyć dalej mimo wszystko. Tylko Ty 

dajesz siłę budowania na ruinach, na grobach bliskich, budowania w nadziei, że 

przemoc nigdy nie powróci. 

Prosimy uczyń to, co człowiekowi wydaje się niemożliwe; daj pokrzywdzonym 

zdolność przebaczania, daj odwagę budowania pojednania mino ran zadanych przed 

laty. 

Ty, który jesteś dawcą wszystkich dobrych darów, który powołałeś tak wiele mądrych 

kobiet i wielu mądrych mężczyzn do odbudowy kraju i przeobrażania go w państwo 

bez dyskryminacji, w państwo równości i wzajemnego szacunku, odnów serca jego 

mieszkańców, aby mogli pamiętając o tragicznej przeszłości stworzyć społeczeństwo 

wzajemnego szacunku i partnerstwa. 

Niech Twoja Łaska spłynie na mieszkańców Rwandy, napełni ich mądrością 

i zdolnością przebaczania. Niechaj Twoja Miłość będzie mocą budowania, 

przebaczania i jednoczenia. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pojednawcę i Zbawi-

ciela. Amen 

 


