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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
22.08.2021 – 12. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi” 
Iz 42,3 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Skoczów 10:00  – ks. Jan Badura 

Simoradz 8:30  – ks. Jan Badura 

Dębowiec 10:00 – ks. Andrzej Mendrok 

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

1. Jutro rozpoczynamy obóz konfirmantów. Rodziców prosimy o dowiezienie uczestników 

do  Domu Gościnnego przy parafii w Jaworniku w godzinach od 16 do 18. Wraz 

z dzieckiem prosimy o dostarczenie  oświadczenia o stanie zdrowia na dzień wyjazdu. 

Oświadczenie będzie dostępne na miejscu lub można pobrać w kancelarii. Jednocześnie 

informujemy rodziców, że z powodu wymiany nawierzchni drogi pomiędzy Ustroniem 

a Wisłą od godziny 18 ten odcinek będzie nieprzejezdny.  

2. Jutro, w poniedziałek o godz. 18:00, odbędzie się kolejna próba Chóru GLORIA. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chórzystów. Równie serdecznie zapraszamy 

wszystkich, którzy lubią śpiewać i chcieliby zasilić nasz chór o ponad stuletniej tradycji. 

Oprócz mile spędzonego czasu oraz świadomości, że śpiewamy na chwałę Panu Bogu 

i ku pożytkowi osób słuchających, w planach są wyjazdy – również zagraniczne. 

3. 27 sierpnia, w piątek odbędzie się piknik na pożegnanie wakacji. Piknik rozpocznie się 

o godz. 16, przewidujemy sporo atrakcji – dmuchany zamek, pyszności, jak również 

Kiermasz Rzeczy Używanych, organizowany przez STE. Piknik zakończy ostatni 

koncert z cyklu  „Kulturalne piątki” – czyli piątkowe wieczory w skoczowskim 

kościele – o godz. 18:00 zespół „Daniel Band” z Ustronia. 

W związku z Kiermaszem Rzeczy Używanych prosimy, jeżeli posiadacie Państwo 

rzeczy w dobrym stanie i chcecie im dać „drugie życie” przynieście je na parafię do 26 

sierpnia. Celem zbiórki jest wsparcie funduszu remontowego naszego Kościoła 

w Skoczowie. 

4. W najbliższą niedzielę 29 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00  

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00  

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Starym Bielsku serdecznie zaprasza na 

okolicznościowe nabożeństwo z okazji pamiątki poświęcenia kościoła w Bielsku—

Kamienicy. Nabożeństwo odbędzie się  w niedzielę 29.08.2021 r., o godzinie 10:00. 

Kazanie wygłosi ks. Krzysztof Cieślar proboszcz Parafii w Kępnie.  

6. Nadal prowadzimy zbiórkę ofiar dla poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz 

i powodzi w Niemczech. Zbiórka trwa do końca sierpnia. Ofiarę można wpłacać na listę 

w kancelarii lub na konto z dopiskiem „powódź”. Dziękujemy za ofiary. 

7. W środę, 1 września, o godzinie 17,  w kościele w Skoczowie odbędzie się Egzamin 

Konfirmantów. Serdecznie zapraszamy. 
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8. W sobotę, 4 września, Filiał w Dębowcu organizuje wycieczkę do Pszczyny. 

W programie wycieczki: spotkanie na parafii, zwiedzanie pszczyńskiego pałacu 

i zagrody żubrów oraz japońskich ogrodów w Pisarzowicach. Wyjazd z parkingu przy 

kościele w Dębowcu o godz. 8:15, a ze Starego Targu w Skoczowie o 8:30. Koszt 

wycieczki (przejazdu) wynosi 20 zł. Więcej informacji na stronie internetowej parafii 

i u  kościelnej p. Bogusławy Czyż, która także przyjmuje zapisy. 

9. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Malince serdecznie zaprasza na uroczyste 

otwarcie Centrum Parafialnego Malinka, które potrwa aż dwa dni: 4 września 

rozpoczęcie od godz. 15:00 i 5 września o godzinie 14:00. 

10.  5 września w kościele w Skoczowie odbędzie się Konfirmacja. W tym dniu będzie to 

jedyne nabożeństwo w naszej parafii. Zapraszamy 

11.  Młodzież zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży, który w tym roku odbędzie 

się w Pszczynie, w dniach 8-10.10.2021 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/osobę 

przy zgłoszeniu do 30 sierpnia lub 120 zł przy zgłoszeniu po tym terminie. Zapisy 

w kancelarii. 

12.  Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński: 

Dawid Barański, syn Dariusza i Urszuli zd. Hósar, kawaler, wyznania ewangelickiego 

oraz Klaudia Cywka, córka Tadeusza i Łucji zd. Biernat, panna, wyznanie ewangelickie.  

13.  Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 11 sierpnia zmarł śp. Ryszard Sabela w wieku 62 lat, zamieszkiwał w Żorach, 

przy ul. Księcia Władysława. Pogrzeb odbył się w środę w Skoczowie. 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00    

Przypominka:  

• Po 15 latach od śmierci wspominamy śp. Józefa Lenarta, który przeżył 70 lat, 

a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Zabawa. Przy tej okazji rodzina 

wspomina rodziców i siostrę żony. 

Swojego bliskiego wspominają: żona, syn z rodziną, szwagier oraz dalsza 

rodzina 

• W 10-tą rocznicę śmierci śp. Heleny Mrózek i w 6-tą rocznicę śmierci jej męża 

Karola Mrózka z Pogórza dwie córki i syn z rodzinami pragną wspomnieć 

w modlitwie swoich rodziców, dziadków i pradziadków. Chcemy podzię-

kować Bogu za ich długie życie, za ich wiarę i wierność Bogu, za to, że zawsze 

byli blisko nas ze swoją miłością i pomocą. 

 

Obu Rodzinom dziękujemy za ofiarę złożoną na kościół. 
 

 SKOCZÓW 11:15    

• Chrzest: Kajetan Bury 

 

 DEBOWIEC 11:15    

• Chrzest: Alicja Foltyn 


