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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

9.01.2022 – 1 niedziela po Epifanii 

 

 

Hasło tygodnia:  Ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi.  
Rz 8,14 

 
Odprawiający:  

Skoczów 10:00 dla TVP – ks. dr Alfred Borski, ks. Bogdan Wawrzeczko i ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30  – teol. Bogusław Czyż 

Simoradz 10:00  – teol. Bogusław Czyż 

Pierściec 10:00  – ks. Andrzej Mendrok 

 

  

1. Jutro o godz. 19:00 zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia opartej na 

12 krokach nie tylko dla osób uzależnionych. 

2. Godziny Biblijne w naszej Parafii  

• Dębowiec – poniedziałek 15:00 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

3. W najbliższy piątek, 14 stycznia, zapraszamy do naszego kościoła 

w Skoczowie na „Szkolny Koncert Kolęd: Rozśpiewane Boże 

Narodzenie” organizowany przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator”. 

Początek koncertu o godz. 17:00. 

4. Najbliższe posiedzenie Rady Parafialnej w piątek o godzinie 18:00 w sali 

parafialnej. 

5.  DĘBOWIEC i SIMORADZ:  Dzieci wraz z rodzicami serdecznie 

zapraszamy na Zimowe Spotkanie Rodzinne, które odbędzie się w najbliższą 

sobotę, 15 stycznia, o godz. 15:00 w sali parafialnej w Dębowcu. 

W programie: przedstawienie muzyczne o mocy wielkiej przyjaźni, gra 

biblijna dla dzieci, wspólny śpiew, poczęstunek oraz warsztaty rękodzieła. 

Prosimy o zgłaszanie się do czwartku:  

• rodziny z Dębowca u ks. Krzysztofa Śledzińskiego; 

• rodziny z Simoradza u p. Rajmunda Raszyka. 

Jeżeli ktoś mógłby wesprzeć organizację tego spotkania i upiec ciasto albo 

zrobić kanapki, to prosimy o przekazanie takiej informacji przy zgłoszeniu. 

6. Również w sobotę 15 stycznia zapraszamy na trzecie „Spotkanie dla 

singli”, które odbędzie się w sali parafialnej w Skoczowie o godz. 17:00. 

Celem „Spotkań dla singli” nie jest znalezienie kandydatki na żonę / 

kandydata na męża – choć nie jest to też wykluczone. O wiele bardziej 

jednak chodzi o to, aby można było się spotkać z osobami, które być może 

w podobny sposób przeżywają samotność, porozmawiać, mile spędzić czas, 

zaprzyjaźnić się. 
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7. Również w sobotę 15 stycznia o godz. 18:00 Parafia w Wiśle Jaworniku 

zaprasza na „Wieczór z Panem Bogiem kolędowo”. Wystąpi kilkudziesię-

cioosobowy chór warsztatów kolędowych, które odbyły się w grudniu, 

będzie też czas wspólnego śpiewu i słuchania Słowa. Będzie też możliwość 

włączenia się do akcji charytatywnej: po koncercie będzie możliwość 

złożenia ofiary na leczenie Tymka Marka. 

8. W najbliższą niedzielę, 16 stycznia, zapraszamy na następujące nabożeń-

stwa: 

• Skoczów 8:00 misyjne,  10:00  

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00  

• Ogrodzona 8:30 

• Pierściec 10:00  

9. Od najbliższej niedzieli 16 stycznia w naszej parafii rozpoczynają się 

zebrania sprawozdawcze w filiałach. Pierwsze takie zebranie odbędzie 

w Simoradzu po nabożeństwie. Kolejne odbędą się: 

• Dębowiec 23.01.  DĘBOWIEC:  W trakcie zebrania rocznego 

chcemy będzie poruszony temat reaktywacji chóru, dlatego 

szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

• Pierściec 30.01. 

• Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie przewidziane jest na 

niedzielę 6 lutego.  

10. 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. 

11. 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 ten cel 

informujemy, ze listy ofiar znajdują się w kancelarii parafialnej lub 

w filiałach u skarbników. 

12. Z karty żałobnej podjemy, że  5.01 zmarł śp. Zbigniew Nikiel, który przeżył 

72 lata, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul Górny Bór. Termin pogrzebu 

podany będzie na klepsydrach. 

 


