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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

16.01.2022 – 2 niedziela po Epifanii 

 

 

Hasło tygodnia:  Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską.  
J 1,16 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – teol. Bogusław Czyż 

Skoczów 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Ogrodzona 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

  

1.  SKOCZÓW, DĘBOWIEC i PIERŚCIEC:  poinformować o „Zeszytach 

uczestnika Szkółek Niedzielnych” i zachęcić dzieci do uczestnictwa. 

 SKOCZÓW:  Dzisiaj Szkółka niedzielna dla dzieci młodszych odbywa się 

w sali obok kancelarii, a dla dzieci starszych w sali parafialnej.  

2. Od dzisiaj w naszej parafii rozpoczynają się zebrania sprawozdawcze 

w filiałach. Pierwsze takie zebranie odbędzie zaraz po nabożeństwie 

w Simoradzu. 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 odbędzie się niedzielę 

6 lutego po nabożeństwie głównym. 

3. Najbliższe posiedzenie Rady Parafialnej w poniedziałek o godzinie 17:00 

w sali parafialnej. 

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

opartej na 12 krokach nie tylko dla osób uzależnionych. 

5. Zapraszamy na Godziny Biblijne w naszej Parafii:  

• Dębowiec – w ten poniedziałek NIE będzie. 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

6. W najbliższą niedzielę, 23 stycznia, zapraszamy na następujące nabożeń-

stwa: 

• Skoczów 8:00 misyjne,  10:00  

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00  

• Ogrodzona 8:30 

• Pierściec 10:00  
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7.  SKOCZÓW i DĘBOWIEC:  W okresie adwentowym panie głównie ze 

Skoczowa, ale również z Dębowca upiekły piernikowe anioły – jedyne 

w swoim rodzaju, bo formy zostały wykonane przez p. Gustawa Kobielę. 

Dzięki waszym otwartym sercom udało się zebrać kwotę 2.075 zł, która 

w tym roku została przekazana na remont organów w Dębowcu. Dziękujemy 

wszystkim zaangażowanym. 

8. Równie serdecznie dziękujemy za wpłaty ofiar na paczki dla dzieci. Dzięki 

Waszej hojności zebraliśmy 3.172,50 zł. Zakupiono 164 paczki – od 25 do 

40 zł za paczkę. Dzięki Waszym ofiarom z kasy parafialnej przeznaczyliśmy 

średnio 12 zł za paczkę. 

9. 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. 

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 ten cel 

informujemy, ze listy ofiar znajdują się w kancelarii parafialnej lub 

w filiałach u skarbników. 

11. Z karty żałobnej podjemy, że  15.01 zmarł śp. Wilhelm Macura, który 

przeżył 83 lata, a zamieszkiwał w Pogórzu przy ul Bielskiej. Pogrzeb odbył 

się wczoraj w Skoczowie. 
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 SKOCZÓW 8:00   

Wspomnienie:  

• Po ponad roku od śmierci wspominamy śp. Alicję Gibiec, która zmarła 

21.11.2020 w wieku 52 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. 

Stalmacha. Wspominają: mąż, córki siostry i bracia z rodzinami oraz 

dalsza rodzina. 

 

 SKOCZÓW 10:00   

Roczek: Nikodem Jerzy Pudełko 

Wspomnienia: 

• śp. Eugeniusza Różańskiego, który zmarł 30.11.2020 w wieku 85 lat, 

zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Morcinka oraz jego żonę Eugenię 

Różańską, która zmarła 18.01.2020 w wieku 81 lat wspominają: synowie, 

siostry i szwagier z rodzinami. 

• W 30 rocznicę śmierci wspominamy śp. Jana Borutę, który zmarł 

12.01.1992 w wieku lat 52 Wspominają: żona, trzech synów z żonami 

4 wnuczki, 4 wnuków, 2 prawnuków, dalsza rodzina. 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Hildegardę Ferek, która 

zmarła 6.12. ubiegłego roku w wieku 80 lat, a zamieszkiwała 

w Skoczowie przy ul. Rzecznej. Wspominają: mąż, córka i syn 

z rodzinami. 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Stanisława Sikorę, który 

zmarł 4.12 ubiegłego roku w wieku 84 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie 

przy ul. Ustrońskiej. Wspominają: żona, syn, 2 córki z rodzinami, siostra 

2 szwagierki. 

• Śp. Emilię Leister, która zmarła 8.01.21 w wieku 92 lat, a zamieszkiwała 

w Międzyświeciu przy ul. Rozdroże. Wspomina rodzina. 

 

 


