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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

6.03.2022 – 1. Niedziela Postu  

 

Hasło tygodnia:  „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko co napisali prorocy 

wypełni się nad Synem Człowieczym”.       Łk 18,31 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe  – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 10:00  – ks. Andrzej Mendrok 

Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

1. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc dla 

uchodźców. Jednocześnie informujemy, że nasza Parafia utworzyła osobne 

subkonto „Pomoc dla Ukrainy”, na które można wpłacać ofiary na ten cel – 

numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej. Ofiary można 

wpłacać również na listę ofiar w Kancelarii Parafialnej.  

Osobne konto utworzyła również Diakonia Kościoła.   

2. Dzisiaj o 19:00 zapraszamy na spotkanie modlitewne o Ukrainę, które 

odbędzie się w sali parafialnej. 

3. Poniedziałkowe spotkanie grupy wsparcia w Skoczowie jutro o 19:30. 

4. W najbliższy piątek, 11 marca, o 17:00 zapraszamy na tygodniowe 

nabożeństwo pasyjne w Skoczowie, które połączone będzie ze spowiedzią 

i Komunią Świętą. Kazanie wygłosi ks. Marek Londzin 

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

• Skoczów: 8:00  misyjne  i 10:00   

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

• Ogrodzona 8:30 

Równolegle z nabożeństwami odbędą się Szkółki Niedzielne, na które 

serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. 

6. Poszukujemy osoby na stanowisko kościelnej w Dębowcu, więcej informacji 

w Kancelarii Parafialnej lub u Księży. 

7. Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie rozpoczyna nabór 

na rok szkolny 2022/2023 i zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

W ramach zapoznania się z ofertą placówki, w przedszkolu zorganizowany 

zostanie szereg zajęć otwartych dla dzieci z rodzicami. Informacje 

o tematyce i terminach zajęć znaleźć można na Facebooku i stronie 

internetowej przedszkola. 

8. Z karty żałobnej podajemy, że 27.02 zmarł śp. Krzysztof Szczodrowski, 

który  przeżył 42 lata, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Bielskiej. 

Pogrzeb odbył się w miniony czwartek. 
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 Skoczów 8:00   

• Wspominamy po 10 śp. Tadeusza Michnę, który zmarł 6 marca 2012 r. 

w wieku 64 lat, mieszkał w Iskrzyczynie Wspominają: żona, 2 córki 

z rodzinami i 4 siostry z rodzinami. 

 

 

• Roczek Klara Gluza 

• Roczek Adam Piotr Machej 

• Chrzest Nikodem Dominik Śmiałek 

• Wspomnienie: Po 15 latach wspominamy śp Karola Mrozika, który zmarł 

w wieku 52 lat. Wspominają: żona, 2 córki i syn z rodzinami. 

 Skoczów 10:00   


