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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

27.03.2022 – 4. Niedziela Postu (Laetare) 

 

Hasło tygodnia:  „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi,  

nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje,  

lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”.  J 12,24  
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Krzysztof Śledziński  

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 8:30 młodzieżowe – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

1.  DĘBOWIEC:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i 

Komunią Świętą dla Seniorów. Do Stołu Pańskiego zaproszeni są 

oczywiście wszyscy. Zaś po nabożeństwie naszych Seniorów zapraszamy na 

poczęstunek do sali parafialnej.  

2. Dziś  przed kościołem w Skoczowie odbywa się zbiórka PCK 

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

odbędzie się w sali parafialnej. 

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

5. W najbliższym tygodniu serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa 

pasyjne: 

• środa: Pierściec 17:00  

• czwartek: Dębowiec 16:30 i Simoradz 17:30 

• piątek: Skoczów 17:00 – kazanie ks. Robert Augustyn 

Wszystkie tygodniowe nabożeństwa pasyjne połączone są ze spowiedzią 

i Komunią Świętą.  

6. W niedzielę, 3 kwietnia, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów 8:00  młodzieżowe i 10:00 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  dla Seniorów + poczęstunek w sali.  

Równolegle z nabożeństwami odbędą się Szkółki Niedzielne, na które 

serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. 

7. Od dziś za 2 tygodnie – 10 kwietnia, w niedzielę Palmową o godz. 10:00 

w Skoczowie odbędzie się nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą 

dla naszych Seniorów. Zaś po nabożeństwie Seniorów zapraszamy do sali 

chórowej na poczęstunek. Prosimy o przekazanie tego zaproszenia 

wszystkim starszym naszym Parafianom i o ewentualną pomoc, gdy chodzi 

o zorganizowanie transportu dla osób, które będą miały trudności w dotarciu 

do kościoła.  
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8. W sobotę 2 kwietnia o 9:00 w Skoczowie odbędzie się „Poranek dla 

kobiet”, w czasie którego wykład pt. „Życie pełne pasji i odwagi” wygłosi 

Agata Strzyżewska. Równolegle do tego spotkania odbędzie się „Męski 

poranek”, w czasie którego wykład pt. „Mężczyzna wobec 

współczesności” wygłosi Maciej Strzyżewski. Koszt uczestnictwa 

w spotkaniu wynosi 30 zł od osoby. Zapisy do 29 marca w kancelarii 

parafialnej. 

9. Również w sobotę 2 kwietnia w Dzięgielowie odbędzie się Wiosenna 

Konferencja dla Kobiet w kościele Eben-Ezer o godz. 10:00 organizowana 

przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Tam wykłady wygłoszą: Ilona 

Hajewska oraz Agnieszka Laskowska-Hajewska. Jeżeli któraś z pań 

chciałaby się wybrać do Dzięgielowa, a nie ma czym pojechać, prosimy 

o zgłoszenie tego w Kancelarii Parafialnej, a my postaramy się zorganizo-

wać jakiś transport.  

W związku z tą konferencją informujemy, że kwietniowe Spotkanie Pań 

w Skoczowie nie odbędzie się.  

10. Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje Letni Obóz dla Dzieci 

i Młodzieży, który odbędzie się w dniach od 26.07. – 5.08.2022 roku 

w Międzywodziu na wyspie Wolin. Wyjazd 25 lipca w godzinach 

wieczornych.  

Rodziców, którzy zapisali już swoje dzieci lub młodzież na ten obóz jeszcze 

w ubiegłym roku w listopadzie informujemy, że w Kancelarii Parafialnej są 

do pobrania Karty Kwalifikacyjne, które trzeba wypełnić i zwrócić do 

dwóch tygodni – czyli do 10 kwietnia.  

Informujemy ponadto, że są jeszcze wolne miejsca na tym obozie. Osoby 

chętne proszone są o odebranie i wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej. Koszt 

obozu skalkulowany był na 950 zł bez przejazdu, jednakże należy się liczyć 

z tym, że może wzrosnąć o ok. 100 – 150 złotych, co jest związane 

z obecnymi podwyżkami. Więcej informacji można otrzymać w Kancelarii. 

11. Dziękujemy za Wasze otwarte serca na pomoc dla uchodźców. Ofiary na 

naszą parafialną pomoc na ten cel można wpłać na listę w kancelarii lub na 

specjalne subkonto „Pomoc dla Ukrainy”. Numer tego konta można znaleźć 

na naszej stronie internetowej. Swoją zbiórkę prowadzi również Diakonia 

Kościoła. 

12. Jeśli ktoś z Was, Drodzy Parafianie, gości u siebie uchodźców lub posługuje 

się językiem ukraińskim/rosyjskim, prosimy o przekazanie takiej informacji 

w kancelarii. 

13. W parafii można zaopatrzyć w Nowe Testamenty z Psalmami w języku 

ukraińskim. Cena jednego egzemplarza wynosi 6 zł. 

14. Z karty żałobnej podajemy: 

• 22 marca w wieku 73 lat zmarła śp. Halina Adamek, mieszkała 

w Starym Borku pogrzeb odbył się wczoraj w skoczowskim kościele na 

cmentarz w Cieszynie. 
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• 26 marca Panu Życia i Śmierci upodobało się odwołać z doczesności do 

wieczności śp. Elżbietę Chwastek w 93 roku życia, która 

zamieszkiwała w Skoczowie w domu przy ul. Żebroka 8. Pogrzeb 

Zmarłej odbędzie się w najbliższy wtorek, 29 marca o godz. 14:00 

z kościoła w Dębowcu na tamtejszy cmentarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simoradz   

• Wspominamy śp. Romana Kajzara, który zmarł 27.03.2021 r., miał lat 

72, mieszkał w Simoradzu, przy ul. Krętej. Wspominają: córka 

z rodziną, syn z rodziną, siostry i bracia z rodzinami. 

 

 

 Dębowiec   

• Chrzest Paweł Szarzec 


