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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
20.06.2021 – 3. Niedziela po Trójcy Świętej 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
 

 

 

Hasło tygodnia:  „Prawda jest treścią słowa twego  

I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok”. 
Ps 119,160 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 19:00  – st. teol. Damian Rusin, ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00  –  ks. Piotr Uciński 

Pierściec 10:00  – st. teol. Damian Rusin 

 

1.  SKOCZÓW 8:00 i 10:00  Dzisiaj, zaraz po nabożeństwie wszystkich zapraszamy na 

piknik na powitanie wakacji. Przygotowaliśmy „Parek w rohliku” czyli… No wła-

śnie… żeby się dowiedzieć, trzeba koniecznie przyjść i spróbować. Ponadto będzie też 

zupa jarzynowa oraz kawa, herbata, ciasta i desery, za które bardzo serdecznie dzięku-

jemy tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel w ubiegłym tygodniu. Natomiast w imieniu 

Skoczowskiego Towarzystwa Ewangelickiego serdecznie zapraszam na babeczki upie-

czone przez członków STE. Zebrane w czasie pikniku wolne datki przeznaczone zostaną 

na zakup parafialnego grilla. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaanga-

żowanym. 

2. W najbliższą niedzielę 27 czerwca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00   

Po nabożeństwie głównym odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników 

obozu młodzieżowego w Górach Świętokrzyskich. Wszystkie zapisane osoby 

prosimy o pewne przybycie.  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00  

3. W przyszłą niedzielę zapraszamy również na koncert zespołu PASTORES, który od-

będzie się w naszym kościele w Skoczowie o godz. 18:00. Wstęp na koncert wolny, 

jednakże po koncercie prosić będziemy o złożenie ofiary przy wyjściu z kościoła, która 

przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z koncertem oraz na planowany 

remont skoczowskiego kościoła.  

4. Również w przyszłą niedzielę zapraszamy na krótka wycieczkę do Cieszyna – na nabo-

żeństwo w Kościele Jezusowym, które odbędzie się o godz. 10:00, zaś po nabożeństwie 

ok. godz. 11:20 zorganizowane jest zwiedzanie Muzeum Protestantyzmu razem 

z przewodnikiem. Zwiedzanie potrwa ok. 1 godziny. Zasadniczo dojazd do Cieszyna na 

własną rękę, jednak jeżeli zapiszą się osoby, które nie mają środka transportu, postaramy 

się taki transport zorganizować. Zapisy w kancelarii parafialnej do piątku. 
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5. Również w przyszłą niedzielę PEA w Białej serdecznie zaprasza na Pamiątkę Poświę-

cenia Kościoła, która odbędzie się w niedzielę o godz. 10:00. W czasie uroczystości 

kazanie wygłosi ks. prob. Karol Macura z Drogomyśla. 

6. Osoby, które chciałyby wziąć udział w Sztafecie Rowerowej w Wiśle Czarnem pro-

simy o kontakt do wtorku z ks. Piotrem Ucińskim. 

7.  SKOCZÓW  W najbliższy czwartek zapraszamy na Godzinę Biblijną w Skoczowie 

o godz. 17:00 w sali parafialnej. 

8. Zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się w soboty, o godzinie 18:00, 

w Sali Młodzieżowej. 

9. Podczas trwania Tygodnia Ewangelizacyjnego planujemy w naszej parafii wieczory 

z transmisją głównie popołudniowych ewangelizacji. Bliższe informacje przekażemy za 

tydzień. 

10. Od 11 do 17 lipca zapraszamy dzieci na kolejną edycję Igrzysk Dziecięcych Kids Ga-

mes. Więcej informacji na stornie internetowej: www.igrzyskoskoczow.pl  Zapisy do 

dzisiaj. 

11. Przypominamy o uregulowaniu opłaty za prenumeratę „Zwiastuna” na II półrocze. 

12. W kancelarii można nabyć kartki i zaproszenia na Konfirmację. Można też tam nabyć 

najnowszą książkę Lidii Czyż pt. „Na dwa głosy”. 

13. W kancelarii są do odbioru karty zgłoszeń na obóz konfirmantów (grupa ks. 

Wawrzeczko). 

14. Miła i sympatyczna rodzina polsko-irlandzka poszukuje energicznej i ciepłej opiekunki 

dla dwóch chłopców w wieku 1,5 oraz 3,5 lat. Chodzi o opiekę długoterminową = rok 

i więcej, w pełnym wymiarze czasu (pn-pt 8:00-16:00) w Dublinie. Zależy im na osobie, 

która rozumie zasady rodzicielskiej bliskości oraz psychologię dziecka (albo jest chętna 

się douczyć). Kogoś kto potrafi nawiązać silną więź z dziećmi opartą na równości i chęci 

zrozumienia podstaw ich zachowania. Rodzice chłopców obecnie pracują z domu, cenią 

sobie otwartość, łatwość komunikacji oraz umiejętność wykazywania inicjatywy. Mile 

widziane wykształcenie z dziedziny pedagogiki, logopedii czy psychologii. Doświad-

czenie w pracy w przedszkolu oraz prawo jazdy byłoby ogromnym plusem. Znajomość 

języka ang. na poziomie podstawowym jest wymagana. Rodzina oferuje umowę o pracę 

oraz rejestrację zatrudnienia i komfortowe zakwaterowanie. Wynagrodzenie oraz wa-

runki zatrudnienia do negocjacji. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się w kancelarii 

parafialnej.  

 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

Wspomnienie 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Martę Brodę z d. Chrapek, 

która zmarła 25.04.2020 r. w wieku niespełna 90 lat. Zamieszkiwała w Między-

świeciu, przy ul. Rogowej. 

Zmarłą wspominają: 3 córki z rodzinami. 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę złożoną na kościół. 

Pieśń 713: „Za rękę weź mnie, Panie”.  

http://www.igrzyskoskoczow.pl/

