wiadomości

Uroczystości pogrzebowe ks. Prał. Alojzego
Zubra (on-line)
Data publikacji: 23.10.2020 7:30

Od godz. 7.30 w Kościele pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie trwają uroczystości
pogrzebowe byłego proboszcza ks. Prał. Alojzego Zubra. Ze względu na obostrzenia
obowiązujące w Polsce z powodu pandemii nie wszyscy będą mogli w nich uczestniczyć
osobiście. Jest to możliwe on-line.

fot. diecezja.bielsko.pl

Poniżej zamieszczamy bezpośrednią relację z Kościoła pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.
Harmonogram uroczystości przedstawia się następująco:
7.3o- Wprowadzenie trumny do kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
8.oo- Msza św. z udziałem wiernych pod przew. ks. prob. Witolda Grzomby
8.45- 9.3o Różaniec w intencji zmarłego, w tym czasie czuwanie przy trumnie
10.oo- Msza święta sprawowana przez kapłanów pod przew. Dziekana Skoczowskiego ks. Ignacego Czadera, bez
udziału wiernych
11.30 - Msza święta z udziałem wiernych pod przew. ks. Juliusza Kropacza
11.30 -Msza w Szpitaliku (50 osób) z udziałem wiernych pod przew. ks. Tomasza Gwoździewicza
11.30 - Msza w Wiślicy (65 osób) z udziałem wiernych pod przew. ks. Dariusza Byrskiego
12.15- 13.00 Różaniec w intencji zmarłego, w tym czasie czuwanie przy trumnie
13.15 - Odczytanie zamówionych intencji mszalnych, przemówienia i pożegnania przez władze lokalne, grupy
parafialne i społeczne.
14.00 - MSZA ŚW. POGRZEBOWA POD PRZEW. BISKUPA Piotra Gregera z udziałem najbliższej Rodziny oraz osób
zaproszonych imiennie (nie ma koncelebry z Biskupem – Księża odprawiają o 10.oo)

Po Mszy świętej wyprowadzenie trumny i przejazd na Stary Cmentarz (najbliższa Rodzina)

Ks. prałat Alojzy Zuber urodził się 4 czerwca 1939 r. w Brzeźcach. Przyjął święcenia kapłańskie w 1963 r. Był
proboszczem skoczowskiej parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła od 1983 r. – przez 31 lat.
Śp. ks. Zuber był inicjatorem szeregu duszpasterskich przedsięwzięć: Ekumenicznego Festiwalu „Musica Sacra”,
upamiętniającego pobyt Jana Pawła II w Skoczowie, a także diecezjalnej pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra na
Kaplicówkę. Kapłan starał się też skutecznie o postawienie na Kaplicówce papieskiego krzyża – pamiątki pobytu Jana
Pawła II na lotnisku w Katowicach Muchowcu. Jego wysiłki doprowadziły do rozpoczęcia największego remontu w
historii skoczowskiej fary.
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