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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

6.02.2022 – 4. Niedziela przed Postem 

 

Hasło tygodnia:  Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże:  

Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! 
Ps 66,5 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – teol. Bogusław Czyż  

  

1.  SKOCZÓW:  Dzisiaj, po nabożeństwie głównym w Skoczowie, odbędzie 

się Zgromadzenie Parafialne naszej Parafii.  

2. Poniedziałkowe spotkanie grupy wsparcia w Skoczowie w poniedziałek 

o godz. 19:00. 

3. W tym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• poniedziałek – Dębowiec – godz. 15:00, 

• środa – Pierściec – godz. 16:30, 

• czwartek – Skoczów – godz. 17:00. 

4. W najbliższą środę zapraszamy na Koło Pań w Dębowcu o godz. 17:00. 

5. W niedzielę, 13 lutego, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 misyjne  i 10:00   

• Dębowiec 8:30 

• Ogrodzona 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00   

Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosić będziemy 

o złożenie ofiary, która będzie przeznaczona na Fundusz Stypendialny.  

6. 27.02.2022 w czasie nabożeństw we wszystkich naszych Filiałach odbędą 

się WYBORY do Rady Parafialnej, Rad Filiałów, Komisji Rewizyjnych 

oraz do Synodu Diecezjalnego. Kandydatów do tych gremiów można 

zgłaszać do 13 lutego włącznie – czyli do 2 tygodni przed wyborami.  

Zaś 6.03.2022 r. wybory do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz do 

Synodu Diecezjalnego odbędą się w Skoczowie. W tym przypadku 

kandydatów do tych gremiów można zgłaszać do 20 lutego.  

W obu przypadkach listy uprawnionych do głosowania będą wystawione 

w kancelarii parafialnej od razu po ich zweryfikowaniu, co może nastąpić 

dopiero w okolicy 10 lutego – czyli po terminie 31 stycznia, do którego 

można wpłacać jeszcze składkę kościelną za ubiegły rok oraz po 

zweryfikowaniu list wyborców przez Radę Diecezjalną. 
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Już teraz apelujemy, aby przemyśleć i przemodlić te wybory, bo od nich 

w dużej mierze będzie zależało to, jak w okresie następnych 5 lat 

prowadzona będzie nasza Parafia. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do tych 

gremiów, którzy uczestniczą w życiu naszej parafii, chętnie się angażują 

i mają otwarte serca dla jej potrzeb.  

7. 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. 

8. Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu zmarli: 

• śp. Władysław Kostka, zmarł 28 stycznia 2022 roku, przeżywszy 62 

lata, zamieszkiwał w Pogórzu przy ul. Bielskiej. Pogrzeb odbył się 

w miniony piątek. 

• śp. Elżbieta Makula zd. Michna, zmarła 1 lutego 2022 roku, 

przeżywszy niespełna 89 lat, zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. 

Stalmacha. Pogrzeb odbył się w sobotę. 

• śp. Wacław Micza, zmarł 2 lutego 2022 roku, przeżywszy niespełna 

59 lat, zamieszkiwał w Wilamowicach przy ul. Pod lasem. Pogrzeb 

odbył się w sobotę. 

• śp. Marta Kolarczyk, zmarła 3 lutego 2022 roku, przeżywszy 81 lat, 

zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Krzywej. Pogrzeb odbędzie się 

w najbliższą środę, tj. 9 lutego, o godz. 14:00 z naszego kościoła 

w Skoczowie. 

Wszystkich pogrążonych w smutku i żałobie chciejmy nieść w naszych 

modlitwach, pamiętając na słowa psalmisty: „Panie, naucz nas liczyć dni 

nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!” (Ps 90,12). 
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 SKOCZÓW 8:00   

Wspomnienie: 

• W sześć tygodni po śmierci w społeczności zboru wraz z najbliższymi 

pragniemy wspomnieć śp. Henrykę Ohirko. Nasza siostra zmarła dnia 

22 grudnia 2021 roku po przeżyciu 65 lat. Mieszkała w Skoczowie przy 

ulicy Osiedlowej. Dziś szczególnie wspominają ją i o modlitwę proszą: 

mama, córka, dwóch synów, synowa, trzy wnuczki, dalsza rodzina. 

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

 

 SKOCZÓW 10:00   

Chrzest: Zofia Ojczyk 

Wspomnienie: 

• W sześć tygodni po śmierci w społeczności zboru wraz z najbliższymi 

pragniemy wspomnieć śp. Danutę Borecką. Nasza siostra zmarła dnia 

24 grudnia 2021 roku po przeżyciu 69 lat. Mieszkała w Pogórzu. Dziś 

szczególnie wspominają ją i o modlitwę proszą: mąż, syn z żoną, siostry 

z mężami, szwagierki, szwagrowie, dalsza rodzina. 

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

 

 

 DĘBOWIEC 8:30   

Wspomnienie: 

• W sześć tygodni po śmierci w społeczności zboru wraz z najbliższymi 

pragniemy wspomnieć śp. Jana Brudnego. Nasz brat zmarł dnia 

18 grudnia 2021 roku po przeżyciu 71 lat. Mieszkał w Dębowcu przy 

ulicy Polnej. Dziś szczególnie wspominają go i o modlitwę proszą: żona, 

córka i dwóch synów z rodzinami, pięciu wnuków, siostra z rodziną, 

szwagrowie i szwagierki z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

 


