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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
7.08.2022 – 8. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 
 

Hasło dnia: „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości  

jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.”           Ef 5,8-9 

 

Odprawiający: Pierściec  8:00 – ks. dr Alfred Borski 

 Dębowiec 8:30  – ks. Krzysztof Śledziński 

 Simoradz 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

  

 

1. Jutro rozpoczynają się Dni Dobrej Nowiny dla Dzieci w Dębowcu. Niestety nie 

ma już możliwości zgłaszania kolejnych chętnych dzieci. 

2. Również jutro zapraszamy na Godzinę Biblijną w Dębowcu o godz. 17:00.  

3. W najbliższy czwartek kolejny Wakacyjny Klub Seniora, który odbędzie się 

w sali chórowej o godz. 9:00. Tematem najbliższego spotkania będą naturalne 

kosmetyki. 

4. W najbliższą niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00  

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Skoczów 10:00 

5. Zapraszamy na parafialną wycieczkę do Pragi w dniach 3-4 września 2022 

roku. Więcej informacji i zapisy w kancelarii parafialnej. 

6. W kancelarii parafialnej trwają zapisy na nauki konfirmacyjne dla grupy 

rocznika, który od września pójdzie do siódmej klasy szkoły podstawowej. 

7. Parafia w Międzyrzeczu serdecznie zaprasza na pamiątkę poświęcenia 

kościoła w Mazańcowicach. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się 14 sierpnia 

o godz. 11:00. Słowem Bożym będzie służył ks. Łukasz Ostruszka z Krakowa. 

Wystąpi też Chór Parafialny z Międzyrzecza. 

8. Parafia w Wiśle Głębcach zaprasza na uroczyste nabożeństwo z okazji 5-tej 

rocznicy poświęcenia nowego kościoła, które odbędzie się 14 sierpnia o godz. 

10:00. Słowo Boże zwiastował będzie bp dr Adrian Korczago. Po nabożeństwie 

odbędzie się piknik parafialny. 

9. Parafia w Goleszowie zaprasza na 237. pamiątkę poświęcenia kościoła w 

Goleszowie, która odbędzie się w poniedziałek 15 sierpnia. O godz. 8:30 

rozpocznie się poranek pieśni i muzyki religijnej. O godz. 10:30 odbędzie się 

uroczyste nabożeństwo, podczas którego Słowo Boże będzie zwiastować 

ks. Paulina Hławiczka-Trotman z Wielkiej Brytanii. 
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10. Na stronie internetowej CME został uruchomiony formularz zapisów na 

tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, który odbędzie się 

w Wiśle, w dniach od 7 do 9 października. Koszt udziału w Zjeździe dla osób 

zapisanych do końca sierpnia 140 zł, po tym terminie 160 zł. Więcej informacji 

na stronie Centrum Misji i Ewangelizacji. 

11. Prenumeratorów Zwiastuna prosimy o odbiór najnowszego numeru tego 

czasopisma. 

12. Z karty żałobnej podajemy: 

• 31 lipca 2022 roku w Bielsku-Białej zmarł śp. Karol Henryk Lorek, 

który przeżył 78 lat. Zmarły zamieszkiwał w Pierśćcu, przy ul. Sko-

czowskiej. Jego pogrzeb odbył się w miniony czwartek, z kościoła 

w Pierśćcu na tamtejszy cmentarz. 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Wspomnienia: 

• 6 tygodni od śmierci pragniemy wspomnieć śp. Lidię Lebioda, która zmarła 

16 czerwca, przeżywszy 70 lat. Zmarła zamieszkiwała w Skoczowie, przy 

ul. Osiedlowej. Zmarłą wspomina w smutku pogrążona rodzina. 

• Również 6 tygodni od śmierci, pragniemy wspomnieć śp. Emilię Chwastek, 

która zmarła 17 czerwca, przeżywszy niespełna 88 lat, a zamieszkiwała 

w Iskrzyczynie, przy ul. Wiejskiej. Zmarłą wspominają: córka oraz dwóch 

synów z rodzinami. 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Janusza Wigłasza, który 

zmarł 24 czerwca 2021 roku, przeżywszy 62 lata, a zamieszkiwał 

w Wilamowicach, przy ul. Spokojnej. Zmarłego wspominają: żona, synowie, 

synowe, wnuki, wnuczki i prawnuczka. 

• Niedawno minęło 10 lat od śmierci śp. Marii Walla, która zmarła 4 sierpnia 

2012 roku, po przeżyciu 71 lat. Zmarła zamieszkiwała w Skoczowie, przy 

ul. Targowej. Przy tej sposobności rodzina wspomina również jej męża, 

śp. Ernesta Walla, który zmarł 4 lipca 2014 roku, po przeżyciu 73 lat. 

Zmarłych wspominają: dwie córki z rodzinami, czworo wnucząt i brat z rodziną. 
 

Rodzinom, które wspominają swoich drogich zmarłych, dziękujemy za złożone dary 

na Kościół. 

 

DĘBOWIEC 8:30  

Wspomnienie: 

• 6 tygodni od śmierci wspominamy śp. Helenę Szczurek, która zmarła 

23 czerwca, przeżywszy 93 lata. Zmarła zamieszkiwała w Dębowcu przy 

ul. Wrzosowej. Przy tej sposobności rodzina wspomina także jej męża śp. 

Adolfa Szczurka, który zmarł 12 stycznia 2019 roku, w wieku 89 lat. Zmarłych 

wspominają: dzieci z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 


