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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
17.01.2021 – 2. Niedziela po Epifanii 

 

 

Hasło dnia:   „Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską.”       J 1,16 

 

 
Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 18:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Piotr Uciński  

   Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

 

1.  Pierściec  Po nabożeństwie tutaj w Pierśćcu odbędzie się doroczne sprawozdawcze ze-

branie Filiału. Z uwagi na panującą pandemię zebranie odbędzie się w kościele. Ser-

decznie zapraszamy do wzięcia udziału.  

2.  Skoczów 10:00  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Św. 

Serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

3. Wszystkie dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne Online, które transmitowane są 

w każdą niedzielę od godziny 8:00, ale oczywiście można je oglądać w dowolnym dniu 

o dowolnej porze. Dostęp do szkółek z naszej strony internetowej.  

4. Dzisiaj o godzinie 15:50 w programie 3 TVP, odbędzie się transmisja nabożeństwa 

z kościoła w Cisownicy. Kazanie wygłosi ks. prob. Marek Twardzik. Serdecznie zachę-

camy do obejrzenia tego nabożeństwa. 

5. Zapraszamy również na wieczorne nabożeństwo w naszym kościele w Skoczowie, które 

odbędzie się dzisiaj o godz. 18:00. 

6. W najbliższą niedzielę 24 stycznia zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00 i 18:00 

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00 – po nabożeństwie w Dębowcu (w kościele) odbędzie się roczne 

zebranie sprawozdawcze Filiału. 

• Pierściec 10:00 

7. Informujemy również, że Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie odbędzie się 

31 stycznia po nabożeństwie głównym – czyli po godz. 11:00. Z uwagi na ograniczenia 

związane z pandemią, Zgromadzenie odbędzie się w kościele.  

8. Młodzież urodzoną w roku 2008 i starszą zapraszamy do udziału w obozie w ośrodku 

„Grynwald” w Górach Świętokrzyskich. Obóz odbędzie się w dniach od 2 do 12 sierpnia 

br. Koszt obozu wynosi 1000 zł, jeżeli zaliczka w wysokości 100 zł zostanie wpłacona 

do końca stycznia. W przeciwnym wypadku koszt obozu wyniesie 1100 zł. Cena obozu 

obejmuje: przejazd, zakwaterowanie w pokojach z łazienkami, wyżywienie oraz ubez-

pieczenie NNW. Zapisy i pozostałe informacje w kancelarii parafialnej.  
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9. W związku z przypadającymi wyborami do Rady i Komitetu Parafialnego, które po-

winny odbyć się jesienią 2021 r., przypominamy o opłaceniu składki kościelnej za 

rok 2020, którą powinno się opłacić najpóźniej do końca stycznia bieżącego roku. 

W wyborach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą miały opłaconą składkę ko-

ścielną za miniony rok. Bardzo prosimy też o zwrócenie uwagi na wysokość składki, 

która 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. 

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.  

10.  SKOCZÓW  Do nabycia są 

• „Kalendarze Ewangelickie” (książkowe); 

• „Z Biblią na co Dzień”; 

• Kalendarz „Dobry Zasiew” do wyrywania kartek. 

11. Z karty żałobnej podajemy, że  

• Dnia 6.01.2021 r. zmarła w wieku 90 lat śp. Emilia Cienciała z d. Brudny, która 

zamieszkiwała w Dębowcu przy ul. Leśnej 5. Pogrzeb zmarłej odbył się 9.01.2021 

z kościoła w Dębowcu na miejscowy cmentarz. 
 

Opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

 

 

 

 PIERŚCIEC  

Przypominka po kazaniu: 

• Po 10 latach wspominamy śp. Jana Cieślara, który zmarł 19.01.2011 r. w wieku 

80 lat, a zamieszkiwał w Iłownicy. Zmarłego wspominają: żona, córka i dwóch 

synów z rodzinami. 

Pieśń do wspomnienia: 915,1-3 


