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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
8.08.2021 – 10. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan,  

lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.” 
Psalm 33,12 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – ks. dr Alfred Borski  

Pierściec 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Ogrodzona 8:30 – stud. teol. Konrad Indeka 

Skoczów 10:00 – stud. teol. Konrad Indeka 

Dębowiec 8:30 – teolog Bogusław Czyż  

Simoradz 10:00 – teolog Bogusław Czyż 

 

1. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosić będziemy o złożenie ofiary ołtarzowej, 

która przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie złożone dary 

serdecznie dziękujemy słowami „Bóg zapłać”.  

2. Od jutra do czwartku w godz. 9:00 – 12:00 odbędą się Dni Dobrej Nowiny dla Dzieci 

w Skoczowie. 

Rodzice dzieci, które będą chciały wziąć udział w DDN, proszeni są o pobranie 

i wypełnienie kart zgłoszeniowych. Karty do pobrania w kancelarii parafialnej lub na 

naszej stronie internetowej. 

Jeżeli ktoś z parafian mógłby przekazać kompoty, soki lub dżemy potrzebne do przygo-

towania posiłków dla dzieci, będzie to bardzo cenne wsparcie.  

3. Zapraszamy na „Kulturalne piątki” – czyli na piątkowe wieczory w skoczowskim 

kościele. W najbliższy piątek wystawiony zostanie spektakl dla dzieci pt. „Emmanuel” 

przez Teatr Dobrego Serca z Warszawy. Początek  o godz. 18:00.  

Program zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej. 

Ten sam spektakl zostanie wystawiony również w Dębowcu w najbliższą sobotę, 

14 sierpnia o godz. 16:00 (a nie jak zostało podane na plakatach, że w czwartek 

12 sierpnia). Dlatego prosimy o powiadomienie znajomych i poinformowanie o zmianie 

tego terminu. Kolejne przedstawienie odbędzie się znowu w czwartek 19 sierpnia 

o godz. 17:00 – zgodnie z informacją na plakatach. Zmiana terminu w tym tygodniu 

uzależniona jest od zespołu aktorskiego Teatru Dobrego Serca. 

4. W najbliższą niedzielę 15 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00  

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00  

5. W przyszłą niedzielę (15 sierpnia) naszą parafię odwiedzi mobilny zespół szczepień. 

Będzie można skorzystać i zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & 

Johnson lub dwudawkową szczepionką Pfizer. Nie trzeba się rejestrować, ani zapisywać 

na szczepienia – wystarczy przyjść z dowodem osobistym do mobilnego punktu 

szczepień, który będzie się znajdował w Sali Chórowej (w Starej Szkole na parterze) 

w godz. 10:00-13:00. Serdecznie zapraszamy tych, którzy do tej pory jeszcze się nie 

zaszczepili, a wyrażają taką chęć. 
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6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Międzyrzeczu serdecznie zaprasza na Pamiątkę 

Założenia i Poświęcenia Kościoła w Mazańcowicach. Nabożeństwo dziękczynne 

odbędzie się 15 sierpnia br. o godz. 11:00. Słowem Bożym będzie służył ks. dr Piotr 

Szarek – Proboszcz Parafii w Starym Bielsku. 

7. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie serdecznie zaprasza na 236. pamiątkę 

poświęcenia kościoła w Goleszowie w niedzielę 15 sierpnia br. Uroczyste nabożeństwo 

rozpocznie się o godz. 10:30. Słowo Boże zwiastować będzie diakon Joanna Sikora 

z Cieszyna. 

8. Parafia ewangelicko-augsburska w Wiśle Malince serdecznie zaprasza na: „Czytanie 

Biblii na głos” - czyli na akcję poprzedzającą otwarcie Centrum Parafialnego 

w Malince, które nastąpi 4 i 5  września br.  Właśnie z tej okazji zborownicy z Malinki 

pragną przeczytać głośno całą Biblię, a do pomocy zachęcają i zapraszają wszystkich 

chętnych. Czytanie rozpocznie się w poniedziałek 30 sierpnia i będzie kontynuowane 

bez przerwy, przez 24 na dobę. Zakończenie czytania przewidziane jest na piątek, 

3 września. Osoby, które chciałyby wesprzeć Malinczan w czytaniu Biblii mogą 

zapisywać się na 15-to minutowe lub dłuższe czytanie. Zapisać można się telefonicznie 

w kancelarii parafialnej w Wiśle Malince. Grafik czytania dostępny jest również na 

Facebooku i na stronie internetowej PEA w Malince.  

9. Do odbioru jest nowy numer „Zwiastuna Ewangelickiego”. Zapraszamy do lektury 

i prenumeraty. Przypominamy, że w parafiach można zaprenumerować czasopismo 

także od dowolnego miesiąca. Z kolei po opłaceniu prenumeraty cyfrowej każdy numer 

można czytać w formacie PDF i w pełni korzystać ze strony www.zwiastun.pl. 

10.  SKOCZÓW:  Rodzinie Żertka z Iskrzyczyna serdecznie dziękujemy za podarowanie 

kwiatów na ołtarz. 

11. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński: 

• Ireneusz Kurzak, syn Romana i Haliny z d. Szafarczyk, wyznania katolickiego 

oraz Julia Wesołowska, córka Tomasza i Aleksandry z d. Smalera, wyznania 

ewangelickiego; 

• Mikołaj Rutkowski, syn Artura i Ewy z d. Janiszewska, wyznania katolickiego 

oraz Justyna Oczadły, córka Zbigniewa i Urszuli z d. Lisowska, wyznania 

ewangelickiego. 

• Nikodem Sikora, syn Zbigniewa i Agaty z d. Herzyk, wyznania ewangelickiego 

oraz Monika Kurek, córka Mariusza i Jolanty z d. Burian, wyznania katolickiego; 
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 SKOCZÓW 8:00    

• Roczek: Antoni Krzyścin 

 

• Przypominka: 

o Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Janusza Wigłasza, który zmarł 

24 czerwca br. w wieku 62 lat. Zamieszkiwał w Wilamowicach, przy 

ul. Spokojnej.  

Zmarłego wspominają: żona, synowie, synowe, wnuki, wnuczki 

i prawnuczka oraz dalsza rodzina. 

Dziękujemy za ofiarę złożoną przy okazji wspomnienia na nasz kościół. 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• Roczek:  Oliwia Madzia 
 

 

 

 DĘBOWIEC    

• Przypominka:  

o Po 14 latach od śmierci wspominamy śp. Helenę Malina oraz jej męża 

Gustawa po 35 latach od śmierci. W tym roku obchodziliby setną rocznicę 

urodzin. Zamieszkiwali w Dębowcu, przy ul. Spokojnej.  

Swoich bliskich wspominają: córka i syn z rodzinami, w tym 4 wnucząt 

z rodzinami i 3 prawnuków.  

Dziękujemy za ofiarę złożoną na kościół. 
 

 

 

 SIMORADZ    

• Przypominka:  

o Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Wandę Chrobok, która zmarła 

29 czerwca br. w wieku 54 lat. Zamieszkiwała w Simoradzu, przy ul. Krętej. 

Zmarłą wspominają: mąż, 2 córki z rodzinami, mama, teściowa, siostra z 

rodziną i szwagier. 

Dziękujemy za ofiarę złożoną na kościół. 
 

 

 

 


