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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
29.08.2021 – 13. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, 

mnie uczyniliście.” 
Mt 25,40 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Andrzej Mendrok 

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski, ks. Piotr Uciński 

Simoradz 8:30  – teolog Bogusław Czyż 

Dębowiec 10:00 – teolog Bogusław Czyż 

Pierściec 10:00  – ks. Andrzej Mendrok 

 

1. W miniony piątek odbył się piknik na pożegnanie wakacji, w ramach którego 

Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie zorganizowało Kiermasz Rzeczy 

Używanych. Ponieważ otrzymaliśmy dosyć sporo wartościowych ubrań i innych 

przedmiotów, informujemy, że dzisiaj po obu nabożeństwach oraz w tygodniu do 

czwartku włącznie będzie możliwość zobaczenia i nabycia rzeczy z kiermaszu. 

Przychód z kiermaszu wesprze fundusz remontowy naszego Kościoła w Skoczowie. 

2. Jutro, w poniedziałek, o  godz. 17:00 odbędzie się sprzątanie kościoła przed 

konfirmacją. Prosimy o obecność rodziców konfirmantów wraz z konfirmantami. 

Jeżeli to możliwe, to prosimy przynieść ze sobą „narzędzia” do sprzątania (ścierki, 

wiaderka, miotły, itp.). 

3. Kończymy powoli zbiórkę ofiar dla poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz 

i powodzi w Niemczech. Ofiarę można jeszcze wpłacać do końca sierpnia na listę 

w kancelarii lub na konto z dopiskiem „powódź”. Dziękujemy za ofiary. 

4. W środę, 1 września w Dębowcu o godz. 8:00 odbędzie się krótkie nabożeństwo na 

rozpoczęcie roku szkolnego, które poprowadzi nasz nowy wikariusz – ks. Krzysztof 

Śledziński. 

5. Również w środę 1 września, ale o godzinie 17:00  w kościele w Skoczowie odbędzie 

się Egzamin tegorocznych Konfirmantów. W czasie tego nabożeństwa dziękować 

będziemy również za kończące się wakacje oraz będziemy prosić naszego Boga 

o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Serdecznie zapraszamy rodziny 

konfirmantów oraz dzieci i młodzież szkolną. 

6.  PIERŚCIEC:  Spotkanie dla Kobiet w Pierśćcu, ze względu na egzamin Konfir-

mantów, odbędzie się wyjątkowo w czwartek, 2 września. Serdecznie zapraszamy.  

7. W sobotę, 4 września, Filiał w Dębowcu organizuje wycieczkę do Pszczyny. 

W programie wycieczki: spotkanie na parafii i zwiedzanie kościoła, zwiedzanie 

pszczyńskiego pałacu i zagrody żubrów oraz japońskich ogrodów w Pisarzowicach. 

Wyjazd z parkingu przy kościele w Dębowcu o godz. 8:15, a ze Starego Targu 

w Skoczowie o 8:30. Koszt wycieczki (przejazdu) wynosi 20 zł. Więcej informacji na 

stronie internetowej parafii i u  kościelnej p. Bogusławy Czyż, która przyjmuje zapisy. 

8. W niedzielę 5 września w kościele w Skoczowie odbędzie się Konfirmacja połączona 

ze spowiedzią i Komunią Św. W tym dniu będzie to jedyne nabożeństwo w naszej 

parafii. Zapraszamy! 
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9. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Malince serdecznie zaprasza na uroczyste 

otwarcie Centrum Parafialnego Malinka, które potrwa aż dwa dni:  

• w sobotę 4 września rozpoczęcie od godz. 15:00. W programie m.in. 

oprowadzanie po budynku z przewodnikiem, wycieczka terenowa dla dzieci, 

wywiad z ludźmi zaangażowanymi, wieczór uwielbienia z zespołem CSM. 

• w niedzielę 5 września o godzinie 14:30 uroczyste nabożeństwo, w czasie którego 

Biskup Kościoła Jerzy Samiec dokona poświęcenia Centrum Parafialnego.  

10. Parafia ewangelicka w Dzięgielowie zaprasza na dziękczynne nabożeństwo z okazji 

Pamiątki Założenia Parafii i Poświęcenia Kościoła „Eben-Ezer”, które odbędzie się 

w niedzielę 5 września o godz. 9:30. Kazanie wygłosi ks. Bartosz Cieślar – proboszcz 

parafii w Żorach i Warszowicach. Świętowanie rozpocznie się już w sobotę 4 września 

od Międzypokoleniowego Wieczoru Chwały o godz. 18.00 w kościele Eben-Ezer 

w Dzięgielowie. Śpiew poprowadzi Parafialny Zespół Uwielbienia,  a słowo Boże 

będzie zwiastował ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. 

11. Parafia ewangelicka w Cieszynie zaprasza na jubileusz 40-lecia Chóru Mieszanego 

z Bażanowic. Jubileuszowy koncert rozpocznie się w sobotę 4 września o godz. 18:00 

w kościele w Bażanowicach. Zaproszeni jesteśmy także na uroczyste nabożeństwo 

z okazji 40-lecia poświęcenia kościoła Św. Trójcy w Bażanowicach, które rozpocznie 

się w niedzielę 5 września, o godz. 10:00. Kazanie wygłosi Biskup Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec. Nabożeństwo poprzedzi koncert 

Orkiestry Diecezji Cieszyńskiej, który rozpocznie się o 9:00. 

12. Spotkanie dla Kobiet w Skoczowie, ze względu na egzamin Konfirmantów odbędzie 

się wyjątkowo w poniedziałek, 13 września. Serdecznie zapraszamy.  

13. Już teraz informujemy, że doroczne dziękczynne nabożeństwa żniwowe odbędą się: 

• Simoradz – 12 września;  

• Dębowiec – 19 września; 

• Pierściec – 26 września; 

• Skoczów – 3 października – Ogólnoparafialne Święto Żniw. 

Wszystkie nabożeństwa odbędą się o godzinie 10:00 i połączone będą ze spowiedzią 

i Komunią Świętą. Na wszystkich tych nabożeństwach prosić będziemy o złożenie 

ofiary ołtarzowej.  

14. Młodzież zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży, który w tym roku odbędzie 

się w Pszczynie, w dniach 8-10.10.2021 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/osobę 

przy zgłoszeniu do 30 sierpnia lub 120 zł przy zgłoszeniu po tym terminie. Zapisy 

w kancelarii. 

15. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński: 

• Eszyk Krzysztof, syn Józefa i Iwony zd. Moiczek, wyznania ewangelickiego oraz 

Izabela Jurczyk, córka Bronisława i Beaty zd. Żerdka, wyznania katolickiego. Ślub 

odbędzie się w Strumieniu, w kościele RK. 

16.  Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 21 sierpnia zmarł śp. Henryk Makula w wieku 80 lat, zamieszkiwał w Skoczowie, 

przy ul. Stalmacha. Pogrzeb odbył się w środę w Skoczowie. 
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 PIERŚCIEC    

• Wspomnienie: 

W 5 rocznicę śmierci wspominamy śp. Krystynę Jaworską, która zmarła 27.07.2016, 

miała lat 76, mieszkała w Pierśćcu, przy ul. Skoczowskiej. O modlitwę prosi córka 

z rodziną. Przy okazji rodzina wspomina męża zmarłej, śp. Jerzego Jaworskiego, po 

8 latach od śmierci, oraz ich syna Ryszarda w 26 rocznicę śmierci.  

 

 

 

 

 
 

 


