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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

1.01.2022 – Nowy Rok 

 

 

Hasło roku 2022:  Jezus Chrytus mówi:  

Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę.  J 6,37 (BE) 

 

Hasło dnia:  Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 
Hbr 13,8 

 

Odprawiający:  

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00 – teol. Bogusław Czyż 

 

  

1.  SKOCZÓW i DĘBOWIEC:  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 

w przygotowanie oczekiwania Nowego Roku. 

2. Jutro, w niedzielę 2 stycznia, serdecznie zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów 8:00  młodzieżowe i 10:00 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00 

3.  SKOCZÓW i PIERŚCIEC:  Pragniemy poinformować, że szkółki 

niedzielne w dalszym ciągu będą rozpoczynały się w kościele od 

przekazania dzieciom latarni i Bożego błogosławieństwa. Najbliższe szkółki 

odbędą się jutro.  tylko SKOCZÓW  Natomiast w kolejną niedzielę, 9 

stycznia, gdy będzie nagrywane nabożeństwo przez TVP, szkółek 

niedzielnych nie będzie.  

4. W poniedziałek 3 stycznia o godzinie 17:00 – 18:00 w kościele odbędzie 

się próba dzieci ze szkółek niedzielnych, które wystąpią w czasie 

nabożeństwa nagrywanego przez TVP.  

Zaś od godz. 18:00 – 19:00 odbędzie się próba, w której wezmą udział 

konfirmanci.  

5. Również w poniedziałek 3 stycznia o godz. 19:00 zapraszamy na spotkanie 

grupy wsparcia opartej na 12 krokach nie tylko dla osób uzależnionych. 

6. W Święto Epifanii, 6 stycznia, serdecznie zapraszamy na doroczny 

koncert kolęd, w którym wystąpią wszystkie chóry i zespoły działające 

w naszej parafii oraz gościnnie Chór z Bażanowic. Tym razem koncert 

rozpocznie się o godz. 9:00. 

7. Za tydzień, 9 stycznia w naszym kościele w Skoczowie odbędzie się tylko 

jedno nabożeństwo rodzinne, z liturgią młodzieżową o godz. 10:00, 
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w czasie którego TVP dokona nagrania, które będzie wyemitowane 

w niedzielę 16 stycznia o godz. 8:00 na antenie TVP Kultura. Serdecznie 

zapraszamy do wzięcia udziału w tym nabożeństwie szczególnie te osoby, 

które lubią śpiewać i mogą dopomóc, aby śpiew na tym nabożeństwie był 

żywy, byśmy byli dobrym świadectwem dla oglądających nas telewidzów. 

Oprócz tego, nagrywanego przez TVP, odbędą się jeszcze nabożeństwa 

w filiałach: 

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00  

8. Od kolejnej niedzieli, w naszej parafii, rozpoczynają się zebrania 

sprawozdawcze w filiałach. Pierwsze takie zebranie odbędzie w niedzielę 

16 stycznia w Simoradzu po nabożeństwie. Kolejne odbędą się w Dębowcu 

i Pierśćcu. Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie przewidziane jest na 

niedzielę 6 lutego. Dokładne terminy podane są na planie nabożeństw, na 

naszej stronie internetowej. 

9. W związku kończącym się rokiem, pragniemy przypomnieć o opłaceniu 

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

końca stycznia przyszłego roku. Nasze prawo kościelne przewiduje, że jej 

wysokość powinna wynosić co najmniej 1% od osiągniętych rocznych 

dochodów. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, 

którzy dokonali już takiej wpłaty i tym, którzy składki płacą regularnie. 

10. 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, ze listy ofiar znajdują się w kancelarii parafialnej 

lub w filiałach u skarbników. 

11. Statystyka parafialna za rok 2021 (w porównaniu do roku 2020): 

2020 Zdarzenia 2021 Uwagi 

55 Chrzty 42 Skoczów 35, Dębowiec 2, Simoradz 4, Pierściec 1 

(+ 3 spoza naszej Parafii) 

40 Konfirmacje 40 (w tym 2 osoby z PEA Cieszyn) 

12 Śluby 14 Skoczów 10, Dębowiec 3, Pierściec 1 

Z 14 ślubów 9 było mieszanych wyznaniowo. 

64 Pogrzeby 63  Skoczów 40, Dębowiec 8, Simoradz 9, Pierściec 3 

Cieszyn 1, Ogrodzona 2 

2410 W Kom. Św. 3540  Skoczów 2586, Dębowiec 417, Simoradz 213, 

Pierściec 324 

12 Do KEA wstąpiło: 3  

3 Z KEA wystąpiło: 3  

32 Wprowadziło się: 15  

26 Wyprowadziło się: 11  

 


