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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

3.10.2021 – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw 

 

Hasło tygodnia:  „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają,  

a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. 
Ps 145,15 

Odprawiający:  

Skoczów 10:00   – ks. dr Alfred Borski 

 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

1. Parafianom z Wilamowic oraz pozostałym osobom, które przyczyniły się do 

tego, że mamy tak pięknie przystrojony warzywami i owocami nasz kościół, 

składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowanie kierujemy 

w stronę państwa Małgorzaty i Marka Pszczółków.  

Ponadto bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do 

nadania temu nabożeństwu tak uroczystej oprawy: Chórowi „Gloria” – za 

występ na nabożeństwie oraz za przygotowanie poczęstunku: chleba 

z masłem i miodem, Chórkowi Dziecięcemu „Nadzieja”, Paniom 

prowadzącym szkółkę niedzielną oraz Dzieciom za przygotowanie występu, 

wszystkim Paniom, które upiekły ciasta na poczęstunek po nabożeństwie 

i tym wszystkim, którzy będą czuwali nad wydawaniem tych pyszności.  

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

która przeznaczona będzie na działalność diakonijną naszego Kościoła, 

a w szczególności na domy opieki prowadzone przez nasz Kościół. Za każdy 

złożony dar składamy serdeczne podziękowanie słowami „Bóg zapłać!”.  

Ofiara składana będzie do skrzynek przed pierwszymi ławkami. Dlatego 

bardzo prosimy o podchodzenie środkowym przejściem dwoma rzędami, 

a potem wracanie przejściami bocznymi. Dotyczy to również osób siedzących 

na pawlaczach.  

3. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. Aby 

usprawnić przystępowanie do Stołu Pańskiego, Komunia będzie udzielana na 

stojąco. I w tym przypadku bardzo prosimy o podchodzenie dwoma rzędami 

tylko środkowym przejściem, a wracanie bocznymi gankami. 

4. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła (po nabożeństwie) będą rozdawane chlebki, 

które niechaj przypominają nam o błogosławieństwie Bożym, którego 

obecność w szczególny sposób uświadamiamy sobie w czasie Święta 

Dziękczynienia za Żniwa, a którego doświadczamy za każdym razem, kiedy 

się posilamy i gdy czujemy, że tak naprawdę niczego nam nie brakuje. 

5. Po nabożeństwie zapraszamy na kiermasz wypieków drożdżowych i nie tylko, 

zaś Chór Gloria tradycyjnie zaprasza na kromkę chleba z miodem. Będzie to 
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taka szczególna okazja do posilenia się i do rozmowy ze znajomymi. A jeżeli 

ktoś przy okazji będzie chciał zasilić kasę remontową naszego kościoła, to 

z góry serdecznie dziękujemy.  

6. Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko serdecznie zaprasza 

mieszkańców Skoczowa wraz z dziećmi na Piknik Ekologiczny, który już się 

rozpoczął w Parku Leśnym na Górnym Borze, a potrwa do godziny 18:00. 

Przewidziano wiele atrakcji, ciekawych prezentacji dotyczących przyrody, 

warsztaty ekologiczne oraz konkursy z nagrodami. 

7. Jutro w Sali Szkółkowej na plebanii o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie dla 

osób borykających się z problemami różnych uzależnień. Bliższe 

informacje w Kancelarii Parafialnej.  

8. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne, które odbędą się: 

• Dębowiec – poniedziałek o 17:00; 

• Skoczów – czwartek 17:00. 

9. W środę o 17:00 w Sali Parafialnej w Skoczowie odbędzie się Spotkanie dla 

Pań, które poprowadzi p. Ilona Hajewska. 

10. W najbliższy czwartek o 17:00 w Pierśćcu odbędzie się Spotkanie dla Pań, 

które poprowadzi p. pastorowa Aniela Wawrzeczko. 

11. W najbliższy piątek o 18:00 w Sali Parafialnej odbędzie się Przygotowanie 

dla nauczających dzieci w Szkółkach Niedzielnych. Spotkanie poprowadzi 

p. Nela Kłapa. 

12. Młodzież, która zapisała się na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Pszczynie, 

prosimy o dokonanie wpłaty w Kancelarii Parafialnej do środy, 

6 października. Rodziców osób niepełnoletnich prosimy o wypełnienie zgody 

na wyjazd. Spotkanie przed wyjazdem na dworcu PKP w Skoczowie w piątek 

o g.15:45. Powrót w niedzielę  ok. 14:00. 

Z kolei obecnych konfirmantów, którzy zapisali się na sobotni wyjazd na 

OZME informujemy, że wyjazd autobusem na do Pszczyny nastąpi w sobotę 

o godz. 8:30 (zbiórka o 8:15 na placu przed kościołem w Skoczowie).  

13. W najbliższą niedzielę, 10 października, zapraszamy na nabożeństwa:  

• Skoczów: 8:00 misyjne i o 10:00; 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  31. Pamiątka poświęcenie kościoła. Kazanie wygłosi 

ks. ppłk. Wiesław Żydel. Nabożeństwo uświetni pieśniami nasz Chór 

„Gloria”. W czasie nabożeństwa prosić będziemy o złożenie ofiary 

ołtarzowej. 

14. W sobotę 16 października planowana jest wycieczka parafialna do Zabrza, 

Bytomia-Miechowic i Chorzowa. 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 Thiele Winckler. W planie jest również 
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przejazd kolejką linową „Elka” w Parku Śląskim w Chorzowie. Koszt 

wycieczki wynosi 150 zł, w tym koszt autobusu, bilety wstępów i obiad. 

Zapisy w Kancelarii Parafialnej – ilość miejsc ograniczona (48 osób). 

Emeryci, dzieci i młodzież mają zniżkę 13 złotych, co wynika z tańszych 

biletów wstępu. Więcej informacji na naszej stronie internetowej i w Kance-

larii Parafialnej. 

15. W minione wakacje na Mazurach nawałnica wywróciła potężne drzewo, które 

uszkodziło traktor jednej z rodzin należących do parafii ewangelickiej 

w Szczytnie. Rodzina ta głównie utrzymuje się z pracy na roli. Ponadto żona 

od 15 lat zmaga się z nowotworem, co wiąże się z tym, że stale musi być pod 

kontrolą specjalistów onkologów i od czasu do czasu przyjmować chemio- 

i radioterapię. Dlatego zwracamy się do Was, drodzy Parafianie z prośbą 

o wpłacanie ofiar, aby w ten sposób wesprzeć tę rodzinę. Naprawa traktora 

w wersji minimalistycznej (zakup używanych części i naprawa we własnym 

zakresie) ma kosztować ok. 2.500 zł. Zaś wpłacenie drobnej nawet ofiary nie 

umniejszy naszego stanu posiadania, a na pewno przy większej ilości wpłat 

może dać nadzieję rodzinie, która akurat takiej pomocy potrzebuje. Ofiary 

można wpłacać na listę w Kancelarii Parafialnej.  

16. 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. 

17. Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie zatrudni osoby 

w charakterze: pielęgniarka, opiekun/ka osoby starszej, pokojowa/wy, osoby 

do przyuczenia w opiece nad człowiekiem starszym. Bliższe informacje oraz 

warunki pracy i płacy u dyrektora D.O. Emaus w Dzięgielowie.  

18. Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu zmarła i pochowana 

została: 

• śp. Anna Papiernik zd. Konieczny, która przeżyła 67 lat, a zamiesz-

kiwała w Skoczowie, przy ul. Dolny Bór. Pogrzeb odbył się w Skoczowie 

w minioną środę. 

 

 WSPOMNIENIA    

• 15 lat od  śmierci wspominamy śp. pastorową Alinę Kluz zd. Tyrna. 

Zmarłą wspominają: matka, mąż z dziećmi oraz brat. 

• 10 lat od śmierci wspominamy śp. Marzenę Sikora zd. Oczadły, która 

zmarła 17.09.2011 roku w wieku 40 lat. Zmarłą wspominają: mąż, 

3 synowie, matka, brat z rodziną oraz dalsza rodzina. 

Obu rodzinom dziękujemy za ofiarę złożoną przy okazji tego wspomnienia na 

potrzeby naszej parafii.  


