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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

24.10.2021 – 20. niedziela po Trójcy Świętej 

Hasło tygodnia:  „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 
Rzym 11,21 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

Dębowiec 10:00  dla seniorów – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 8:30 młodzieżowe – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

1. Ponieważ znowu dochodzą do nas informacje o rosnącej liczbie zakażonych 

koronawirusem, bardzo prosimy o wyrozumiałość i zakładanie maseczek 

w czasie nabożeństw oraz o dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła.  

2. Wczoraj w naszej parafii odbyły się rekolekcje dla duchownych, członków 

synodu diecezjalnego, rad parafialnych oraz dla katechetów. Wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie rekolekcji serdecznie dziękujemy! 

3.  SKOCZÓW:  Dzieci od 8 roku życia, młodzież konfirmacyjną (13-15 lat), 

jak również pozostałą młodzież serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 

przyszłorocznym obozie pod hasłem: „A może z Panem Bogiem nad 

morze…?”, który odbędzie się w dniach od 26 lipca do 5 sierpnia 2022 r. 

w Międzywodziu. Koszt obozu bez przejazdu wynosi 950 zł. Ponieważ 

konieczna jest wcześniejsza rezerwacja ośrodka i dokonanie przedpłaty 10% 

kosztów obozu, trzeba podjąć stosunkowo szybką decyzję. Dlatego dzisiaj, 

zaraz po nabożeństwie odbędzie się spotkanie rodziców konfirmantów, 

których konfirmacja odbyła się w roku 2020 i w roku bieżącym, oraz 

konfirmantów, którzy będą konfirmowani w roku 2022 i 2023 (grupy 

ks. Alfreda Borskiego oraz ks. Krzysztofa Śledzińskiego). Do udziału 

w spotkaniu zapraszamy również zainteresowanych rodziców dzieci 

i młodzieży, jak również samą młodzież.  

4.  SKOCZÓW:  Dzisiaj przed kościołem odbywa się kwesta Polskiego 

Czerwonego Krzyża. To już kolejna akcja, której celem jest nazbieranie 

funduszy na paczki świąteczne dla najuboższych. Serdecznie polecamy 

Waszej uwadze tę zbiórkę. 

5. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek o 17:00; 

• Pierściec – środa o 17:00; 

• Skoczów – czwartek 17:00. 

6. Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się w soboty, 

o godz. 18:00 w Sali młodzieżowej w Skoczowie. 

7. W najbliższą niedzielę 31 października – w Pamiątkę Reformacji – 

zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00  
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• Dębowiec 10:00  

• Simoradz 8:30  

• Pierściec 10:00  

31 październik to w Kościele Ewangelickim na całym świecie dzień 

upamiętniający przybicie 95 Tez przez ks. dra Marcina Lutra, na drzwiach 

kościoła zamkowego w Wittenberdze, co miało pobudzić do wprowadzenia 

reform w Kościele. W obecnym czasach 31 październik często utożsamiany 

jest z pogańskimi obrzędami Halloween, w których bardzo często 

wykorzystuje się dynie do wykonania lampionów przedstawiających duchy 

i wampiry. Aby całkowicie odciąć się od takiego obchodzenia tego 

świątecznego dla nas dnia i podkreślić, że 31 październik dla ewangelików 

jest Pamiątką Reformacji, a nie Halloween, serdecznie zapraszamy po 

nabożeństwach w przyszłą niedzielę w Skoczowie oraz Pierśćcu na… zupę 

z dyni. Chcemy przez to podkreślić też, że te bardzo zdrowe warzywa nie są 

przez nas niszczone, ale spożytkowane do celu, w jakim zostały stworzone.  

8. Tego samego dnia – 31 października – CME i ODM razem z Parafią 

Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu serdecznie zapraszają na Reforma-

cyjne nabożeństwo dla młodzieży, które odbędzie się o godzinie 18:00 

w naszym kościele w Ustroniu. Słowem Bożym podzieli się ks. Marcin 

Ratka-Matejko. Po nabożeństwie młodzież zaproszona jest na poczęstunek, 

belgijkę, fotobudkę i rozmowy. Zakończenie planowane jest ok. godziny 

21:00. W czasie tego wydarzenia młodzieżowego obowiązują maseczki. 

9. 1 listopada, w Pamiątkę Umarłych, na naszym cmentarzu w Skoczowie, 

o godz. 15:00, odbędzie się nabożeństwo, na które serdecznie zapraszamy. 

10. W związku ze Świętem Zmarłych chcielibyśmy się zwrócić do Was z tym 

samym apelem, co w poprzednich latach, by zrezygnować z przyozdabiania 

grobów sztucznymi kwiatami oraz by do minimum ograniczyć 

kupowanie zniczy. Proponujemy udekorować groby kompozycjami 

z żywych lub suszonych kwiatów, które są piękniejsze i do tego ulegają 

biodegradacji. Równie niedobrze jest prześciganie się w przyozdabianie 

grobów dużymi zniczami. Dzięki temu unikniemy też wysokich kosztów 

wywozu odpadów. Uczcijmy pamięć swoich bliskich np. przeznaczając 

pieniądze, które wydalibyśmy na zakup sztucznych kwiatów czy zniczy na 

coś o wiele bardziej pożytecznego – na wspomożenie ludzi żywych, którzy 

nieraz znajdują się w bardzo trudnej albo czasami opłakanej sytuacji 

materialno-bytowej. W naszej Diecezji prowadzona jest też zbiórka „Fundusz 

dla żywych”, z której pieniądze przeznaczane są na zakup aparatury 

medycznej dla szpitali. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę 

powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych 

moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). 

11. Nasza Młodzież zaprasza dzieci w wieku od 5 do 11 lat na Dobranockę, która 

odbędzie się z piątku na sobotę – czyli z 19 na 20 listopada. Jest to spotkanie 

w planie którego zawarte jest wspólne przygotowanie kolacji, podchody, 
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zajęcia biblijne, zabawy dla dzieci oraz bajka na dobranoc. Zapewniamy 

nocleg wraz z wyżywieniem, opiekę pod okiem doświadczonej i posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje młodzieży oraz ciekawy program. Dodatkowe 

informacje i lista zapisów na wydarzenie znajdują się w kancelarii. 

12. W dniach od 3-5 grudnia zapraszamy na zjazd pokonfirmacyjny w Zawoi,  

koszt 200 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Informujemy także, że 

w kancelarii są do odbioru zdjęcia z konfirmacji. 

13. Z kolei 11 grudnia 2021 zapraszamy na wycieczkę parafialną do 

Wrocławia. W programie wycieczki: zwiedzanie Starówki, obu naszych 

kościołów, Afrykarium, fakultatywnie Panoramy Racławickiej oraz udział 

w jarmarku bożonarodzeniowym. Koszt wycieczki: 160 zł plus ewentualnie 

koszt biletu na Panoramę. Zapisy i program wycieczki w kancelarii. 

14. 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. 

15. Diakonia Polska zwraca się z apelem o składanie ofiar na rzecz uchodźców, 

którzy docierają do Polski przekraczając granicę z Białorusią. Pełna treść apelu 

znajduje się na naszej stronie internetowej pod dzisiejszymi ogłoszeniami – 

czyli w zakładce: INFORMACJE | OGŁOSZENIA PARAFIALNE. 

16. Z karty żałobnej podajemy, że dnia 19.10.2021 r., w wieku 51 lat, zmarł 

śp. Ferdynand Broda, który zamieszkiwał w Wiślicy, przy ul. Stromej. 

Pogrzeb Zmarłego odbył się w miniony piątek w Skoczowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW – 10:00  

Wspomnienie: 

• Po  6 tygodniach wspominamy p. Stanisława Szkawrana, który zmarł 

15.09.2021 w wieku 93 lat, a zamieszkiwał w Harbutowicach, przy ul. Stara 

Droga. Wspominają: córka, wnukami, prawnuki, dalsza rodzina. 

 

Modlitwa dziękczynna: 

• ks. Andrzej Czyż obchodził 20 października 85-te urodziny. 

• p. pastorowa Helena Podżorska dokładnie dzisiaj obchodzi 70-te urodziny. 


