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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

8.05.2022 – 3. Niedziela po Wielkanocy (JUBILATE) 

 

 

 

Hasło tygodnia:  Jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem,  

stare przeminął, oto wszystko stało się nowe.          2 Kor 5,17 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

 

 

1.  Odezwa Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa:  

 „…gorliwość o dom Twój pożera mnie” (Ps 69,10). 

 Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 

 Pozwólcie proszę, że tegoroczną odezwę Zarządu Bratniej Pomocy im. 

Gustawa Adolfa rozpocznę od słów podziękowania. Podziękowania Wam 

wszystkim, w których sercach mieszka żarliwość o Domy Boże. Dziękuję 

Wam, że nie szczędzicie środków finansowych i swojej energii, i dbacie 

o dobry stan i dobry wygląd naszych kościołów i kaplic. 

 Zdaję sobie sprawę, że tegoroczna zbiórka ofiar na BPGA będzie trudna. 

Przeznaczyliśmy wiele naszych domowych funduszy na pomoc braciom 

i siostrom z Ukrainy uciekającym przed bestialską agresją Rosji. Inflacja, 

drożejące każdego dnia produkty spożywcze, paliwo czy materiały 

budowlane uszczuplają nasze budżety i pochłaniają zaoszczędzone środki. 

Ale wierzę też, że Bóg pozwoli, dzięki Waszej ofiarności, wyremontować 

kolejne kościoły we wszystkich naszych Diecezjach. Potrzeby są ogromne, 

zakres prac rozległy, ale jest też Wasza  ogromna chęć pomocy innym i są 

Wasze otwarte serca. Serca pragnące, aby Dom Boży wyglądał pięknie i był 

wizytówką każdej z naszych parafii. 

 Prosimy Was o ofiary, które możecie składać w kancelariach parafialnych, 

przelewając na konta swoich parafii z dopiskiem: „Ofiara na cele kultu 

religijnego BPGA” lub przez stronę internetową: https://bik.luteranie.pl/ 

w zakładce darowizny. 

Bóg zapłać za każdy złożony przez Was dar! 

bp Marcin Makula – za Zarząd BPGA. 
 

Tyle, gdy chodzi o odezwę Bratniej Pomocy. My zaś informujemy, że 

w kancelarii parafialnej od dzisiaj można wpłacać ofiary na ten fundusz. 

Wpłat można dokonywać również poprzez konto parafialne – tak, jak było to 

wspomniane – z dopiskiem: „Ofiara na cele kultu religijnego BPGA”. 
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2. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 17:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

3. W najbliższą środę, 11 maja o godz. 18:00, odbędzie się spotkanie 

informacyjne, dotyczące nowego programu Czyste Powietrze – dotacje do 

modernizacji źródeł ciepła w domach. Spotkanie odbędzie się  w Gościńcu 

Karet w Skoczowie, przy ul. Ustrońskiej 10. 

4. Młodzież zapraszamy na co sobotnie spotkania w sali młodzieżowej o 18:00. 

5. W najbliższą niedzielę 15 maja zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• W Skoczowie odbędzie się tylko jedno nabożeństwo o godz. 9:00, 

po którym odbędzie się krótkie Zgromadzenie Parafialne, którego 

głównym celem będzie podjęcie uchwały, która umożliwi przekazanie 

środków z działalności gospodarczej Parafii na cele parafialne. 

Ponadto odbędą się również nabożeństwa w filiałach: 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00 

6. Również w niedzielę 15 maja, ale o godzinie 17:00 w naszym kościele 

w Skoczowie odbędzie się Koncert Charytatywny, którego celem będzie 

udzielenie wsparcia kilku dzieciom z Ukrainy, które potrzebują wsparcia, 

aby pokryć koszty ortezy, operacji i rehabilitacji. W czasie koncertu 

wystąpią: Chór „Gloria”, Zespół „Dla Niego” i Chórek Dziecięcy 

„Nadzieja”, jak również katolicki Zespół AHAWA, Zespół „Sela” 

z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Mario Jarib Diaz Ochoa 

z Meksyku. 

7. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 1.05. w wieku 90 lat zmarł śp. Brunon Zipser, który zamieszkiwał 

w Harbutowicach, przy ul. Wiślańskiej. Pogrzeb odbył się w czwartek. 

• 2.05. w wieku 80 lat zmarł śp. Adam Malik, który zamieszkiwał 

w Skoczowie, przy ul. Stalmacha. Pogrzeb odbył się również 

w  czwartek.  

• 3.05. w wieku 94 lat zmarła śp. Pawełka Brudny, która zamieszkiwała 

w Skoczowie, przy ul. Górny Bór. Pogrzeb odbył  się w piątek. 

• 5.05 w wieku 73 lat zmarł śp. Jan Baca, który mieszkał w Zakładzie 

Opieki u Boromeuszek w Cieszynie, a wcześniej w Skoczowie przy 

ul. Krzywej. Pogrzeb odbył się wczoraj. 

• 5.05 w wieku 29 lat zmarła śp. Angelika Pawlak, która zamieszkiwała 

w Skoczowie, przy ul. Osiedlowej. Pogrzeb odbył się również wczoraj. 
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 Skoczów 10:00   

Wspomnienia: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Elżbietę Chwastek, która 

zmarła 26.03. br., w wieku 93 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy 

ul. Żebroka. Zmarłą wspominają i o modlitwę proszą: synowie z rodzi-

nami oraz dalsza rodzina. 

• Również po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Halinę Adamek, 

która zmarła 22.03. br. w wieku 73 lat, a zamieszkiwała kiedyś 

w Skoczowie, przy ul. Bielskiej, zaś w ostatnich latach w Starym Borku 

na Pomorzu. Zmarłą wspominają i o modlitwę proszą: mąż, córka 

z rodziną, synowie z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

 

 Simoradz   

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Gustawa Bołuka, 

który zmarł 24.03.2021 r. w wieku 78 lat, a zamieszkiwał w Simoradzu 

przy ul. Górnej. Zmarłego wspominają: żona, 2 synów z rodzinami, brat 

z rodziną, siostry z rodzinami, szwagrowie i szwagierki oraz dalsza 

rodzina.  

Pieśń: „Kraj przecudny” 1 i 4 zw. 

 

 


