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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
19.09.2021 – 16. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Chrystus Jezus śmierć zniszczył,  

a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,” 
2 Tym 1,10b  

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00  muzyczne (Cithara Sanctorum) – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 10:00  żniwowe – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

1.  Dębowiec, Skoczów 10:00 i 18:00  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze 

spowiedzią i Komunią Świętą, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do Stołu Pańskiego.  

2.  Dębowiec  W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, 

która przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Za każdy złożony dar składamy 

serdeczne podziękowanie słowami „Bóg zapłać!”. 

3. Jutro w Sali Parafialnej, o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie dla osób borykających 

się z problemami różnych uzależnień. Bliższe informacje w Kancelarii Parafialnej.  

4. Zapraszamy na Godziny Biblijne, które odbędą się: 

• Dębowiec – poniedziałek o 17:00; 

• Pierściec – środa 17:00; 

• Skoczów – czwartek 17:00. 

5. Młodzież serdecznie zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbędą się: 

• Dębowiec – czwartek 17:30; 

• Skoczów – sobota 18:00. 

6. Nauki konfirmacyjne dla grupy 2021-2023 rozpoczynają się od najbliższego piątku 

i soboty. Część grupy spotykać będzie się w piątki od godz. 16:00 – 17:30, a druga część 

grupy w soboty od godziny 9:00 do godziny 10:30. Więcej informacji udzieli 

ks. Krzysztof Śledziński. 

7. W najbliższą niedzielę 26 września zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00  i 18:00  

• Simoradz 8:30 młodzieżowe 

• Dębowiec 10:00   

• Pierściec 10:00 – Dziękczynne Święto Żniw. 

8. W przyszłą niedzielę równie serdecznie zapraszamy nasze dzieci na Szkółki Niedzielne, 

które odbywają się równolegle z nabożeństwami: w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. 

9. Za dwa tygodnie, w niedzielę 3 października, pragniemy obchodzić Ogólnoparafialne 

Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie o godz. 10:00. Nabożeństwo będzie połączone 

ze spowiedzią i Komunią Świętą. Prosić będziemy też o złożenie ofiary ołtarzowej, która 

przeznaczona będzie na działalność diakonijną naszego Kościoła, a w szczególności na 

Domy Opieki prowadzone przez nasz Kościół. W związku zaś ze szczególnym 

charakterem tego nabożeństwa pragniemy już teraz podać dodatkowe informacje: 
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• Nabożeństwo rozpocznie się od procesjonalnego wejścia do kościoła. Oprócz 

księży i rady parafialnej do orszaku zaproszeni są: 

- tegoroczni konfirmanci (grupa ks. Bogdana Wawrzeczko); 

- przyszłoroczni konfirmanci (grupa ks. Alfred Borskiego);  

- dzieci z koszyczkami z warzywami i/lub owocami. Rodziców zachęcamy do 

przygotowania dzieciom małych koszyczków. To taki wymowny sposób, aby 

dzieci uczyły się nie tylko poszanowania darów, jakie otrzymujemy od 

naszego niebiańskiego Ojca, ale również tego, by się nimi dzielić. Jeżeli jest to 

możliwe, to proszę, by dzieci miały strój cieszyński – co nie jest oczywiście 

obowiązkowe. 

- do orszaku zapraszamy też wszystkich naszych parafian, którzy posiadają 

stroje cieszyńskie, by nie tylko nadać temu świętu przepięknej oprawy, ale by 

w podkreślić związek z tą ziemią, która przez tyle lat nas żywi i utrzymuje.  

• W tym roku za wystrój skoczowskiego kościoła w czasie tego Święta Żniw 

odpowiedzialni są parafianie z Wilamowic. Dary prosimy przywozić do piątku 

(1 października) do godziny 16:00. Jeżeli ktoś nie posiada warzyw czy owoców, 

z którymi chciałby się podzielić, a chciałby wesprzeć to szczególne udekorowanie 

naszego kościoła, to może to uczynić wpłacając na ten cel ofiarę. Pomoc w przy-

ozdobieniu ołtarza albo ofiarę mogą oczywiście składać parafianie z innych 

rejonów naszej Parafii. Nadwyżka będzie dołączona do ofiary na Domy Opieki.  

• Do przyozdobienia kościoła będą potrzebne duże kosze wiklinowe, dlatego 

zwracamy się z prośbą do osób, które takie kosze posiadają, aby wypożyczyły je 

na kilka dni – od piątku 1 października do wtorku po Święcie Żniw. 

• Po nabożeństwie zapraszamy na kiermasz wypieków drożdżowych i nie tylko. 

Będzie to taka potrójna okazja: z jednej strony będziemy mogli wypić kawę / 

herbatę i zjeść pyszne ciasto. Z drugiej strony będzie okazja do rozmowy ze 

znajomymi, z którymi szczególnie w obecnych czasach nie mamy zbyt wiele 

okazji do spotkań. A z trzeciej strony nasza kasa remontowa kościoła pozyska 

kolejne, tak potrzebne fundusze.  

Przy tej okazji zwracamy się do pań (i oczywiście chętnych panów też) z uprzejmą 

prośbą o upieczenie ciasta na ten kiermasz. Ze względów organizacyjnych 

prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie się (najpóźniej do piątku 

18:00) w Kancelarii Parafialnej. 

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

się w Pszczynie, w dniach 8-10.10.2021 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł. Zapisy 

w Kancelarii Parafialnej do dnia 26.09. 

11. PEA w Drogomyślu zaprasza w dniach 8-10 października na wycieczkę „Do podnóża 

Bieszczad”. Koszt 410 zł. W programie: Sanok, Solina, Krasiczyn i Przemyśl. Jest 

jeszcze 6 wolnych miejsc. Zapisy w kancelarii parafialnej w Drogomyślu. 

12. W sobotę 16 października planowana jest wycieczka parafialna do Zabrza 

i Bytomia-Miechowic. W programie wycieczki zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu, 

zwiedzanie „Domu Matki Ewy” w Miechowicach oraz naszego kościoła i parafii, 

w której służy obecnie ks. Jan Kurko. Na terenie parafii znajdują się Dom Opieki 

„Ostoja Pokoju”, którego podwaliny założyła kiedyś Matka Ewa von Tiele Winckler. 

Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli, pojedziemy też do Palmiarni w Gliwicach. Koszt 
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wycieczki wynosi 150 zł, w tym koszt autobusu, bilety wstępów i obiad. Zapisy 

w Kancelarii Parafialnej – ilość miejsc ograniczona (48 osób). Emeryci będą mieli 

zniżkę o 13 złotych, co wynika z tańszych biletów wstępu. 

13. Rozpoczęliśmy akcję „Kromka chleba dla bliźniego”. Koperty do odbioru w kancelarii. 

14. Informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium do Funduszu 

Stypendialnego im. Ks. dra Marcina Lutra Diecezji Cieszyńskiej. Celem Funduszu jest 

pomoc uczniom i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Termin 

składania wniosków w Kancelarii Parafialnej – do końca października. 

15. Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu zmarli i pochowani zostali:  

▪ 14.08., w wieku 73 lat, w Niemczech zmarł śp. Bronisław Dobija. Pogrzeb odbył 

się 18.09.2021 w Cieszynie. 

▪ 13.09., w wieku 70 lat, zmarł śp. Karol Stekla, który zamieszkiwał w Kiczycach 

przy ul. Prostej. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek w Skoczowie. 

▪ 14.09., w wieku 72 lat, zmarła śp. Bożena Kluzova, która zamieszkiwała 

w Skoczowie przy ul. Żebroka. Pogrzeb odbył się w miniony piątek. 

▪ 15.09., w wieku 93 lat, zmarł śp. Stanisław Szkawran, który zamieszkiwał 

w Harbutowicach przy ul. Staradroga. Pogrzeb odbędzie się jutro, w poniedzia-

łek, o godz. 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SKOCZÓW 10:00    

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Piotra Brudnego, który zm. 20.08.2020 

przeżywszy 70 lat. Zmarłego wspominają i o modlitwę proszą: dwie córki, siostra 

z mężem, siostrzenica i siostrzeniec. (Pieśń 929,1-3) 

 

 

 

 

SIMORADZ  

• Po 6 tygodniach wspominamy śp. Romana Raszyka, który zm. 30.07. w wieku 

niespełna 60 lat. Zmarłego wspominają: żona, dzieci, wnuki, rodzeństwo, dalsza 

rodzina. (Pieśń 929,1-3)  

 

 
 

 


