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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
10.01.2021 – 1 Niedziela po Epifanii 

 

Hasło dnia:   „Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. .”       Rz 8,14 

 

1) W najbliższą niedzielę 17 stycznia zapraszamy na nabożeństwa: 

a) Skoczów: 8:00 młodzieżowe, 10:00   i 18:00  

b) Dębowiec 8:30 Simoradz 10:00  

c) Pierściec 10:00 – po nabożeństwie w kościele odbędzie się roczne zebranie spra-

wozdawcze Filiału. 

2) Podajemy również terminy kolejnych zebrań sprawozdawczych: 

a) 24 stycznia – Dębowiec; 

b) 31 stycznia – doroczne Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie. 

Wszystkie zebrania – z uwagi na ograniczenia związane z pandemią – odbędą się w ko-

ściołach.  

3) OBÓZ MŁODZIEŻOWY 2021 
Serdecznie zapraszamy młodzież urodzoną w roku 2008 i starszą do udziału w obozie, 

który został zaplanowany w dniach 2-12 sierpnia 2021 r. w ośrodku „Grynwald” w Gó-

rach Świętokrzyskich (www.grynwald.pl). Cena (poniżej) obejmuje: przejazd tam i z 

powrotem, zakwaterowanie w pokojach z łazienkami, wyżywienie (3 x dziennie), atrak-

cje, ubezpieczenie NNW. Obóz zostanie zgłoszony w Kuratorium. 

Koszt: 

a) 1000 zł/os., jeśli wpłata zaliczki w wysokości 100 zł nastąpi do 31 stycznia 2021 r.  

b) 1050 zł/os., jeśli wpłata zaliczki w wysokości 100 zł nastąpi 01 lutego – 31 marca 

2021 r. 

c) 1100 zł/os., jeśli wpłata zaliczki w wysokości 100 zł nastąpi po 31 marca 2021 r. 

UWAGA! Ze względu na COVID-19 i stale windujące ceny, koszt ostateczny może 

wzrosnąć max. o 100 zł/os (a więc według powyższych wariantów: 1100/1150/1200) 

Wszelkie płatności należy dokonać w kancelarii parafii w Pszczynie lub w Skoczowie. 

4) W związku z powoli kończącym się rokiem, pragniemy przypomnieć o opłaceniu 

składki kościelnej za bieżący rok, którą powinno się wpłacić najpóźniej do końca stycz-

nia przyszłego roku. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na wysokość tej składki, która 

powinna wynosić 1% od osiągniętych rocznych dochodów.  

Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy dokonali już takiej 

wpłaty i tym, którzy składki płacą regularnie. 

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 i oświetlenie informujemy, że listy ofiar 

znajdują się w kancelarii parafialnej lub w filiałach u skarbników.  

5) Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna Ewangelickiego.  

6) Z karty żałobnej podajemy, że: 

8.01 zmarła śp. Emilia Leister zd. Raszka przeżyła lat 91 mieszkała w Międzyświeciu 

przy ul. Rozdroże 7 pogrzeb odbędzie się we wtorek godz.. 12.00z kościoła w Skoczo-

wie  
Oprac.: ks. Bogdan Wawrzeczko 



Strona 2 z 2 
 

 

 

 

• Chcemy się połączyć z naszym współbratem w Chrystusie w dziękczynnej modli-

twie do Boga za ostatnio obchodzone 60 urodziny. Nasz brat w Chrystusie pragnął 

pozostać anonimowy. Złożył także ofiarę na Kościół, za co składamy serdeczne 

Bóg Zapłać.  

 

 

 

• Chrzest – Jan Szwarc. 

PIERŚCIEC: 

SKOCZÓW 08:00 


