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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

10.10.2021 – 19 niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Uzdrów mnie Panie, a będę uzdrowiony,  

  wybaw mnie, a będę wybawiony” 
Jr 17,14 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – ks. Zdzisław Sztwiertnia 

Skoczów 10.00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8.30  – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10.00 – ks. Zdzisław Sztwiertnia 

Pierściec 10.00 – ks. ppłk. Wiesław Żydel, ks. dr Alfred Borski 

 

1. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek o 17:00; 

• Pierściec – środa o 17:00; 

• Skoczów – czwartek 17:00. 

2.  Dębowiec:  Wszystkie panie zapraszamy na Koło Pań w Dębowcu, które 

odbędzie się w środę o godz. 17:00. 

3. Najbliższe posiedzenie Rady Parafialnej odbędzie się w piątek, 15 paździer-

nika, o godz. 18:00 w sali parafialnej. 

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

• Dębowiec – czwartek 17:30; 

• Skoczów – sobota 18:00. 

5. W najbliższą niedzielę zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe i o 10:00  

• Dębowiec 10:00  

• Simoradz 8:30 

• Pierściec 10:00  

Na wszystkich nabożeństwa w przyszłą niedzielę prosić będziemy o złożenie 

ofiary przeznaczonej na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny. 

6. Są jeszcze wolne miejsce na wycieczkę parafialną do Zabrza, Bytomia-

Miechowic i Chorzowa, która planowana jest w najbliższą sobotę, 

16 października. W programie wycieczki zwiedzanie kopalni Guido 

w Zabrzu, zwiedzanie „Domu Matki Ewy” w Miechowicach oraz naszego 

kościoła i parafii. Zapisy do środy w Kancelarii Parafialnej, gdzie można 

uzyskać więcej informacji. 

7. W sobotę 23 października od godz. 10:00 w naszej Parafii odbędą się 

Diecezjalne Rekolekcje dla Rad Parafialnych. Członków naszej Rady 

prosimy o zarezerwowanie tego terminu oraz o aktywne włączenie się 

w organizację tych rekolekcji.  
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8. Zapraszamy do zaopatrzenia się w kalendarze szwajcarskie i kalendarze 

wydawane przez Open Doors oraz kalendarze Dobry Zasiew. Jednocześnie 

informujemy, że Parafia zamierza wydać swój kalendarz, który będzie 

zawierał kartki na poszczególne miesiące i rozdawany będzie przez członków 

Rady i Komitetu Parafialnego od początku grudnia. 

9. Są osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, dlatego się je 

zapowiada:  

• Szymon Fender, syn Jerzego i Anieli zd. Plinta, kawaler, wyznania 

ewangelickiego, zamieszkały w Iskrzyczynie, przy ul. Mirów oraz  

Katarzyna Kuczera, córka Jan i Teresy zd. Foltyn, panna wyznania 

katolickiego, zamieszkała w Cieszynie, przy ul. Kątowej. Ślub odbędzie 

się w kościele katolickim w Jaworzu.  

10. Z karty żałobnej podajemy, że wczoraj Panu życia i śmierci upodobało się 

odwołać z doczesności do wieczności śp. Emilię Pawlitko, która przeżyła 97 

lat, a zamieszkiwała w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Termin pogrzebu 

zostanie podany na klepsydrach. Zasmuconą rodzinę dołączymy do modlitwy 

przyczynnej. 

 

 SKOCZÓW – 8:00  

Modlitwa dziękczynna: 

• z okazji 2. urodzin Oliwki. O modlitwę proszą: rodzice i dziadkowie.  

 

Wspomnienie: 

• 15 lat po  śmierci wspominamy śp. Karola Chwastka, który przeżył 

73 lata, a zamieszkiwał w Iskrzyczynie, w domu pod numerem trzecim. 

Zmarłego wspominają i o modlitwę proszą: żona, córka i dwóch synów 

z rodzinami. 

 

 SKOCZÓW – 10:00  

Wspomnienie: 

• W 10. rocznicę śmierci wspominamy śp. Ottona Kluza, który zmarł 

12.10.2011 przeżywszy 79 lat, a zamieszkiwał w Harbutowicach przy ul. 

Wiślańskiej. Przy tej okazji rodzina wspomina 

o jego wnuka Szymona – 6 lat po śmierci  

o jego syna Jarosława – 4 lata po śmierci  

o oraz jego zięcia Wiesława – 3 lata po śmierci.  

Zmarłych wspominają i o modlitwę proszą: żona, córka, wnuczka, dwóch 

wnuków oraz dalsza rodzina. 

 

 PIERŚCIEC – 10:00  

Modlitwa dziękczynna: 

• z okazji 40. rocznicy ślubu p. Małgorzaty i Jana Bażanowskich, która 

przypada akurat 10 października.  


