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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

 7.11.2021 – 3. niedziela przed końcem roku kościelnego 

Hasło tygodnia:  „Błogosławieni pokój czyniący,  

albowiem oni synami Bożymi nazwani będą”. 
Mt 5,9 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 .młodzieżowe – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

Dębowiec 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz– 10:00  -ks. Bogdan Wawrzeczko    

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

1.  Skoczów 8:00, Simoradz i Dębowiec:   Dzisiejsze nabożeństwo połączone 

jest ze spowiedzią i Komunią Świętą – zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

2. Podczas śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na diasporę. 

3. W najbliższym tygodniu zapraszamy na:  

• Godziny Biblijne 

▪ Dębowiec – poniedziałek 15:00 

▪ Pierściec – środa 17:00 

▪ Skoczów – czwartek 17:00 

• Spotkanie dla Kobiet 

▪ Dębowiec – środa 17:00 

• W najbliższą środę o godz. 18:00 serdecznie zapraszamy na 

warsztaty rękodzielnicze pt. „Byłem przychodniem, a (nie) 

przyjęliście mnie”. Każdy kto przyjdzie będzie mógł zrobić sobie 

zieloną lampkę, która stała się symbolem solidarności z ofiarami 

kryzysu humanitarnego na pograniczu z Białorusią. Chcemy spotkać 

się, by modlić się o ludzi, którzy utknęli w polskich lasach 

i codziennie narażeni są na śmierć z wychłodzenia i głodu. Chcemy 

podpisywać petycje do władz o dopuszczenie organizacji 

humanitarnych do strefy stanu wyjątkowego i natychmiastowe 

zapobiegnięcie śmierci kolejnych osób. Będziemy mogli również 

zapoznać się z relacjami osób pomagającym uchodźcom, obejrzeć 

zdjęcia i nagrania od naocznych świadków koszmaru, który wydarza 

się na pograniczu. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy: środa o 18:00. 

Przy tej okazji informujemy, że Diakonia Polska zwraca się z apelem 

o składanie ofiar na rzecz uchodźców, którzy docierają do Polski 

przekraczając granicę z Białorusią. Pełna treść apelu znajduje się na 

naszej stronie internetowej w zakładce: INFORMACJE | 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE. 

• W najbliższy czwartek, 11 listopada, serdecznie zapraszamy na 

uroczyste nabożeństwo z okazji Święta Niepodległości, które 

odbędzie się w naszym kościele w Skoczowie o godz. 10:00. 



 

Strona 2 z 2 

 

Szczególnie zapraszamy kombatantów, żołnierzy oraz 

funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych. 

• Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się 

w soboty, o godz. 18:00 w Sali młodzieżowej w Skoczowie. 

4. W najbliższą niedzielę 14 listopada zapraszamy na następujące 

nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  misyjne i 10:00  

• Ogrodzona 8:30 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

Przy okazji nabożeństw pragniemy przypomnieć o szkółkach niedzielnych. 

W Skoczowie i Pierśćcu szkółki odbywają się w każdą niedzielę – równolegle 

z nabożeństwami, zaś w Dębowcu i Simoradzu wtedy, gdy nabożeństwo jest 

o godz. 10:00.  

5. Dzieci od 8 roku życia, młodzież konfirmacyjną (13-15 lat), starszą młodzież, 

jak również rodziców z najmłodszymi dziećmi serdecznie zapraszamy do 

wzięcia udziału w przyszłorocznym obozie pod hasłem: „A może z Panem 

Bogiem nad morze…?”, który odbędzie się w dniach od 26 lipca do 

5 sierpnia 2022 r. w Międzywodziu na wyspie Wolin. Koszt obozu bez 

przejazdu wynosi 950 zł. Ponieważ konieczna jest wcześniejsza rezerwacja 

ośrodka i dokonanie przedpłaty 10% kosztów obozu, konieczne jest zapisanie 

się najpóźniej do najbliższej niedzieli 15 listopada. Więcej informacji 

i formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. 

6. Nasza Młodzież zaprasza dzieci w wieku od 5 do 11 lat na Dobranockę, która 

odbędzie się z piątku na sobotę – czyli z 19 na 20 listopada. Dodatkowe 

informacje i lista zapisów na wydarzenie znajdują się w kancelarii. 

7. Jest jeszcze kilka miejsc na wycieczkę parafialną na JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY do Wrocławia, która odbędzie się 11 grudnia. 

Oprócz uczestnictwa w jarmarku w programie wycieczki: zwiedzanie 

Starówki, obu naszych kościołów, Afrykarium w ZOO i – fakultatywnie – 

Panoramy Racławickiej.  Koszt wycieczki: 160 zł (przejazd, wstępy i obiad) 

plus ewentualnie koszt biletu na Panoramę. Zapisy i program wycieczki 

w kancelarii. 

8. Trwa coroczna akcja Prezent pod Choinkę. Dziękujemy wszystkim tym, 

którzy już włączyli się w tę akcję, zachęcamy pozostałych do wsparcia  

9. Do odbioru nowy numer Zwiastuna, jednocześnie informujemy, że można już 

dokonywać wpłat na prenumeratę za rok następny.  

10. Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą  kalendarzy dostępnych w 

kancelarii. W holu przed kancelarią są do odebrania koszyki i blachy. 

11. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 1 listopada zmarł śp. Jan Boruta, który zamieszkiwał w Pogórzu, przy ul. 

Stary Młyn. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek. 


