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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

2.01.2022 – 1 niedziela po Bożym Narodzeniu 

 

 

Hasło tygodnia:  Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,  

i ujrzeliśmy chwałę Jego.    J 1,14 

 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 8:30  – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10:00 – ks. Jan Badura 

 

  

1.  SKOCZÓW 8:00 i 10:00  Dzisiaj zajęcia obu grup szkółki niedzielnej 

odbywają się w Starej Szkole: 

• grupa młodsza – jak dotychczas w  sali chórowej; 

• grupa starsza – w sali młodzieżowej, co związane jest z awarią instalacji 

gazowej w budynku, w którym znajduje się sala parafialna i biblioteka. 

2. Jutro, 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.  

3. Również jutro o godz. 19:00 zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia 

opartej na 12 krokach nie tylko dla osób uzależnionych. 

4. W najbliższą środę o 17:00 zapraszamy na miesięczne spotkanie pań, które 

poprowadzi p. Ilona Hajewska. Z uwagi na awarię instalacji gazowej, 

spotkanie odbędzie się w kościele. 

5. W najbliższy czwartek 6 stycznia, w Święto Epifanii, serdecznie 

zapraszamy do Skoczowa 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. 

6. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, zapraszamy na następujące 

nabożeństwa: 

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00  

• W Skoczowie odbędzie się tylko jedno nabożeństwo rodzinne, 

z liturgią młodzieżową o godz. 10:00, w czasie którego TVP 

dokona nagrania, które będzie wyemitowane w niedzielę 
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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. 

Wszystkie osoby i grupy, które będą czynnie uczestniczyły w tym 

nabożeństwie proszone są o przybycie na godzinę 8:30 do kościoła 

na próbę muzyczną i kamerową. Pozostali uczestnicy nabo-

żeństwa będą mogli wejść do kościoła od godz. 9:50 do 10:00. 

Z uwagi na nagranie nabożeństwa i obecność dzieci w kościele, 

szkółka niedzielna w Skoczowie nie odbędzie się. Zapraszamy na 

szkółki w następną niedzielę 16 stycznia. 

7. Od niedzieli 16 stycznia w naszej parafii rozpoczynają się zebrania 

sprawozdawcze w filiałach. Pierwsze takie zebranie odbędzie w Simoradzu 

po nabożeństwie. Kolejne odbędą się w Dębowcu (23.01.) i Pierśćcu 

(30.01.). Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie przewidziane jest na 

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

naszej stronie internetowej. 

8. Pragniemy przypomnieć o opłaceniu składki kościelnej za miniony rok, 

którą powinno się wpłacić najpóźniej do końca stycznia. 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. 

9. 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. 
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 DĘBOWIEC 8:30  

• Wspomnienie: 

o po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Gustawa Drozda, 

który zmarł 19 listopada 2021 roku, przeżywszy 85 lat, a 

zamieszkiwał w Dębowcu, przy ul. Słonecznej. Zmarłego 

wspominają: żona, syn i córka z rodzinami, dalsza rodzina, 

znajomi, sąsiedzi. 

Rodzinie składamy podziękowanie za ofiarę złożoną na kościół. 

 

 SKOCZÓW 10:00  

• Wspomnienie: 

o Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Andrzeja Raszkę, 

który zmarł 21 listopada br. w wieku 71 lat, a zamieszkiwał w 

Skoczowie przy ul. Stalmacha. Zmarłego wspominają: żona, 

2 córki, syn, zięć, synowa, 3 wnucząt, 2 siostry, szwagierka 

i szwagier z rodzinami. 

 

 


