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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
16.10.2022 – 18. Niedziela po Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „A to przykazanie mamy od niego, aby ten,  

kto miłuje Boga, miłował i brata swego.”   1 J 4,21 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

 Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. Oskar Wild 
 Dębowiec 10:00 – ks. Oskar Wild 

Ogrodzona 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński  

Pierściec 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 
  

 

1. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

2. Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się w soboty 

o godz. 18:00 w sali młodzieżowej w Skoczowie. 

3. W najbliższą niedzielę, 23 października 2022 r., serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00 

W czasie nabożeństw w przyszłą niedzielę jesteśmy proszeni o złożenie ofiary 

na fundusz ewangelizacyjno-misyjny naszego Kościoła. 

4. Dzieci serdecznie zapraszamy na Szkółki Niedzielne, które odbywają się 

równolegle z nabożeństwami w Skoczowie oraz we wszystkich naszych 

filiałach. 

5. Najbliższe spotkanie grupy naszych skautów odbędzie się wyjątkowo nie 

w czwartą, ale w ostatnią sobotę października, tj. 29.10.2022 r. 

6. Młodzież serdecznie zapraszamy na „Noc z Lutrem”, która odbędzie się w 

niedzielę 30.10.2022 r. od 18:00 do 21:30 w kościele ap. Jakuba Starszego 

w Ustroniu. W programie wspólny śpiew z zespołem S.D.G., inspirujące Słowo 

ks. Marka Michalika, czas na rozmowy przy kawie/herbacie. 

7. Waszej uwadze polecamy najnowszy numer Informatora Parafialnego i zara-

zem prosimy o składanie ofiar na pokrycie kosztów drukowania. 

8. Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się już coroczna akcja „Prezent pod 

Choinkę”. Paczki należy dostarczyć do naszej Parafii do 13 listopada – 

najlepiej w ostatnim tygodniu przed 13 listopada. Zaś wpłaty na tzw. wirtualną 

paczkę można dokonywać do 30 listopada.  
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9. Serdecznie zapraszamy na parafialną wycieczkę do Izraela, która planowana 

jest – UWAGA: zmiana terminu niezależna od naszej Parafii – nie 

w terminie od 21-28 stycznia, ale od 14-21 stycznia 2023 roku. W programie 

wycieczki przewidziane jest zwiedzanie m. in.: Betanii, Betlejem, Hebronu, 

Jerycha, Kafarnaum, Masady, Qumran, Tyberiady, a w Jerozolimie m.in.: 

Wzgórze Świątynne, Sadzawka Betezda, Góra Oliwna, Bazylika Grobu, Ściana 

Płaczu oraz pobyt nad Morzem Martwym. Cena uzależniona jest od ilości osób, 

które będą chciały pojechać i może się wahać od 1180 do 1270 USD. Zapisy 

w kancelarii parafialnej do 17 października razem z wpisowym 200 USD. 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz w kancelarii parafialnej. 

10. W czasie dzisiejszych nabożeństw w ramach modlitwy o Kościoły członkow-

skie ŚFL, chcemy się modlić o Kościół w Etiopii. 

11. Z karty żałobnej: 

• W miniony czwartek 13 października br., pożegnaliśmy śp. Eugeniusza 

Borutę, który zasnął w Panu dnia 9.10.2022 r., po przeżyciu niespełna 

67 lat. Nasz zmarły brat zamieszkiwał w Dębowcu przy ul. Szkolnej. 

• Wczoraj, 15 października br., pożegnaliśmy śp. Urszulę Jehorynko 

z domu Pszczółka, która zasnęła w Panu dnia 11.10.2022 r., w wieku 

73 lat. Zmarła siostra zamieszkiwała w Wilamowicach przy ul. 

Spokojnej.  
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 SKOCZÓW 10:00  

Roczek: 

• Kinga Górniok 

 

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Danutę Białek, która zmarła 

29.08.2021 r., w wieku 70 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Krzywej. 

Zmarłą wspominają: mąż, córka z mężem, siostra z rodziną, szwagierka oraz 

dalsza rodzina. 

 

 

 SIMORADZ 8:30  

Wspomnienie: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Stanisława Goszyka, który zmarł 

15.08.2022 r., w wieku 66 lat, a zamieszkiwał w Simoradzu, przy ul. Dębina. 

Zmarłego wspominają: siostra z rodziną, 2 szwagierki z rodzinami, oraz dalsza 

rodzina i przyjaciele. Przy okazji rodzina wspomina rodziców zmarłego 

śp. Albinę i Adolfa Goszyków. 

 

 

 DĘBOWIEC 10:00  

Modlitwa  

• Z okazji 30-lecia pożycia małżeńskiego. Podziękowanie za przeżyte lata, prośba 

o błogosławieństwo i o dalszą łaskę. 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00  

Wspomnienie: 

• W społeczności naszego zboru wraz z najbliższymi pragniemy wspomnieć tych, 

których pośród nas już nie ma. Chcemy dzisiaj wspominać nieżyjących 

członków rodziny Barańskich. I tak, po 45-ciu latach od śmierci wspominamy 

śp. Emilię Barańską oraz po 25 latach od śmierci jej męża śp. Antoniego 

Barańskiego. Przy tej sposobności rodzina wspomina także ich wnuka 

śp. Romana Barańskiego, który zmarł przed 30 laty oraz ich syna 

śp. Eugeniusza Barańskiego, którego żegnaliście 35 lat temu oraz ich synową 

śp. Martę Barańską, która zmarła przed 7 laty. Zmarłych wspominają 

i o modlitwę dziś nas szczególnie proszą rodziny: Barański i Niemiec. 

Rodzinom składam podziękowanie za złożony przy tej sposobności dar na 

kościół w Pierśćcu. 

 

 


