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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
30.08.2020 – 12 niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi.” 

                     Iz 42,3 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

   Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

 

1. Dzisiaj, o godzinie 15:45 w programie 3 TVP, odbędzie się retransmisja nabożeń-

stwa ewangelickiego z kościoła św. Jana w Mikołowie. Zapraszamy do uczestnicze-

nia w tym nabożeństwie. Od września – niestety – coniedzielne nabożeństwa naszego 

Kościoła nie będą już nagrywane i nadawane przez Telewizję Polską." 

2. W najbliższy wtorek, 1 września, dzieci i rodziców z Dębowca zapraszamy na krótkie 

nabożeństwo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, które rozpocznie się o godz. 8:00 

w kościele w Dębowcu. 

3. W najbliższy wtorek i środę – 1 i 2 września – w ramach nabożeństw na rozpoczęcie 

roku szkolnego o godz. 17:00 odbędą się egzaminy tegorocznych konfirmantów. Na 

te nabożeństwa szczególnie serdecznie zapraszamy tak rodziny tegorocznych konfir-

mantów, jak również naszych uczniów – w tym przypadku każdy może wybrać, czy 

skorzysta z zaproszenia we wtorek, czy w środę. Ważne jest, aby być – na jednym 

z tych nabożeństw i aby być – wdzięcznym Panu Bogu za rozpoczynający się nowy 

rok szkolny i by Go prosić, aby nauka mogła odbywać się w jak najbardziej normal-

nych warunkach. 

4. Serdecznie zapraszamy na Miesięczne Spotkanie Pań, które (z powodu egzaminu 

konfirmantów) wyjątkowo odbędzie się w czwartek, 3.09. o godzinie 17:00 w koście-

le w Skoczowie. Spotkanie poprowadzi pani Ilona Hajewska, a tematem będzie: „Czy 

pozostała w nas jeszcze radość”.  

5. Wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie szkółek niedzielnych zapraszamy 

na pierwsze powakacyjne spotkanie, które odbędzie się w piątek, 4 września o godzi-

nie 18:00 w sali parafialnej, a poprowadzi je p. Nela Kłapa. 

6. Za tydzień 6 września zapraszamy na uroczyste nabożeństwo konfirmacyjne 

w Skoczowie, które rozpocznie się o godzinie 9:00 i połączone będzie ze spowiedzią 

i Komunią Świętą.  

Z uwagi na ograniczenia związane z ilością miejsc w kościele oraz koronawirusem, 

te osoby, które nie mają w swojej rodzinie konfirmanta, serdecznie zapraszamy na na-

bożeństwa: 

• Dębowiec – 8:30  

• Simoradz – 10:00 

Oba nabożeństwa odprawi ks. Jan Kozieł, emerytowany proboszcz PEA w Cisownicy.  

Nabożeństwo w Pierśćcu w tą niedzielę nie odbędzie się.  
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7. Zapisy na naukę konfirmacyjną rocznika 2007 – czyli na konfirmację, która odbę-

dzie się w roku 2022 – będą przyjmowane począwszy od poniedziałku po konfirmacji 

– czyli od 7 września. Zaś nauka rozpocznie się od początku października. 

8. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bładnicach serdecznie zaprasza na 21. Pamiątkę 

Poświęcenia kościoła ap. Pawła. Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się w niedzielę 

6 września o godz. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. Marcin Makula z Gola-

sowic. Jak co roku, nabożeństwo transmitowane będzie dla osób zgromadzonych pod 

namiotem.  

9. Są osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, dlatego się je zapowiada: 

• Wojciech Pinkas, syn Bronisława i Danuty z d. Szalbot, zamieszkały: Wisła, ul. 

Gahura, kawaler   wyznania ewangelickiego  

oraz Joanna Emilia Chwastek, córka Karola i Ewy z d. Konieczny, zamieszka-

ła: Iskrzyczyn, ul. Wiejska, panna wyznania ewangelickiego. 

• Marcin Lisowski, syn Andrzeja i Anny z d. Pelar, zamieszkały: Dębowiec, 

ul. Słoneczna 23, kawaler wyznania ewangelickiego  

oraz Michalina Pilch, córka Jerzego i Bożeny z d. Branc, zamieszkała: Wisła, 

ul. Polna, panna wyznania ewangelickiego. 

 

 

 

 

 SKOCZÓW      

• Wspominamy śp. Karola Mrózka, który zmarł równo 5 lat temu, w niedzielę 

30.08.2015 r., w 96 roku swojego życia. Przy tej okazji wspominamy również jego 

żonę Helenę, która zmarła 20.08.2011 roku w 88 roku życia. 

„Dziękujemy za długie, szczęśliwe i pełne błogosławieństw Bożych życie naszych 

rodziców i dziadków, którzy wspólnie zgodnie w małżeństwie przeżyli 67 lat.” 

O modlitwę proszą córki i syn z rodzinami. 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę złożoną na kościół. 

 

Pieśń do wspomnienia: 713 („Za rękę weź mnie, Panie”) – była mottem życia zmar-

łych. 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


