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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
5.09.2021 – 14. Niedziela po Trójcy Świętej 

KONFIRMACJA 
 

Hasło tygodnia:  „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, 

abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały..” 
J 15,16 a 

Odprawiający:  

Skoczów 9:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko, ks. dr Alfred Borski, ks. Krzysztof Śledziński 

 

1. W czasie dzisiejszego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, która 

przeznaczona będzie na potrzeby naszej Parafii. Ofiara składana będzie do skrzynek 

przed pierwszymi ławkami. Dlatego bardzo prosimy o podchodzenie środkowym 

przejściem dwoma rzędami, a potem wracanie przejściami bocznymi. Osoby, które 

siedzą na pawlaczach bardzo prosimy, aby po zejściu na dół, przeszły na zewnątrz do 

głównego wejścia i tym gankiem podeszły tutaj do przodu, a później wracały na swoje 

miejsca już przejściami przy oknach – w zależności od tego, po której stronie ktoś siedzi.  

2. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. Dlatego 

wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. W kościele ewangelic-

kim do Komunii zaproszeni są wszyscy, którzy są ochrzczeni i konfirmowani, a spoza 

naszego Kościoła ci dorośli, którzy są ochrzczeni i którzy z należytą powagą 

i świadomością przyjmują dary Ciała i Krwi Pana Jezusa. Zatem ci, którzy prawdziwie 

żałują, prawdziwie wierzą i prawdziwie pragną poprawić swoje życie.  

Aby usprawnić przystępowanie do Stołu Pańskiego, by nasza uroczystość niepotrzebnie 

się nie przeciągała, jedynie Konfirmanci będą przyjmowali Komunię klęcząc dookoła 

ołtarza. Natomiast pozostałym chętnym Komunia będzie udzielona na stojąco. Bardzo 

prosimy o podchodzenie dwoma rzędami TYLKO środkowym przejściem, a wracanie 

bocznymi gankami.  

3. Dzisiejsze nabożeństwo uświetnił i uświetni jeszcze występ naszego Chóru „Gloria”, za 

co bardzo serdecznie dziękujemy. Serdecznie też zapraszamy na próby Chóru Gloria, 

które odbywają się w poniedziałki, o godzinie 18:00 w sali chórowej w Starej Szkole. 

Zapraszamy też na próby, które odbywają się w Sali Młodzieżowej w Starej Szkole: 

• Zespołu „Dla Niego” – we wtorki, o 19:00 

• „Skoczowskich Dzwonków” – w poniedziałki o 18:00 

• Chórku Dziecięcego „Nadzieja” – w soboty, w dwóch grupach od godz. 9:10 

i od 10:00. 

4. Po nabożeństwie można odebrać nowy numer Informatora Parafialnego.  

5. W najbliższy czwartek zapraszamy na Godzinę Biblijną do Sali Parafialnej o g. 17:00. 

6. Za tydzień, 12 września, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 misyjne, 10:00, 18:00 wieczorne 

• Dębowiec – 8:30  

• Pierściec – 10:00  

• Simoradz – 10:00 - Dziękczynne nabożeństwo żniwowe.  

Zbiórka darów na ołtarz w Simoradzu w sobotę w godz. Od 15:00 do 16:00. 
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7. Kolejne nabożeństwa żniwowe w naszej Parafii odbędą się: 

• 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.  

8. Wszystkie Dzieci serdecznie zapraszamy na Szkółki Niedzielne, które odbywają się 

w Skoczowie i Pierśćcu równolegle z nabożeństwami, a w Dębowcu i Simoradzu gdy 

nabożeństwa są o godz. 10:00. 

9. W najbliższą niedzielę 12 września jesteśmy zaproszeni na pamiątki poświęcenia 

kościołów: 

• Wieszczęta o 10:00 – kazanie ks. radca Henryk Reske z Orzesza; 

• Pruchna o 10:00 – 128 rocznica położenia kamienia węgielnego – kazanie ks. 

Tymoteusz Bujok; 

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

się wyjątkowo w poniedziałek, 13 września. Serdecznie zapraszamy.  

11. Chrześcijańska Akademia Teologiczna zaprasza na Studia Podyplomowe z zakresu 

nauczania religii ewangelickiej. Szczegóły na stronie www.chat.edu.pl lub 

w Kancelarii Parafialnej. 

12. Konsystorz Kościoła ogłasza ogólnokościelną zbiórkę ofiar na rzecz uchodźców 

przybywających do Polski. Ofiary można składać na listę w Kancelarii Parafialnej.  

13. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński:  

• Mateusz Śnieżek syn Marka i Danuty z d. Prokopik, kawaler  wyznania 

ewangelickiego oraz Iwona Kłoda, córka Romana i Danuty z d. Smelik, panna 

wyznania ewangelickiego. 

• Tomasz Bochenek, syn Krzysztofa i Marzeny z d. Kubala, kawaler wyznania 

ewangelickiego oraz Marta Żwak, córka Tomasza i Anety z d. Sikora, panna 

wyznania ewangelickiego. 

14. Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności: 

• 29 sierpnia zmarła w wieku 70 lat śp. Danuta Białek z d. Foltyn, zamieszkiwała 

w Skoczowie przy ul. Krzywej. Pogrzeb zmarłej odbył się w miniony piątek. 

• 1 września w wieku 94 lat zmarła śp. Anna Król z d. Hudziec, która 

zamieszkiwała w Simoradzu przy ul. Krętej. Pogrzeb zmarłej odbył się w minioną 

sobotę. 

 

 

 

 
 

 

http://www.chat.edu.pl/

