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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

31.10.2021 – 22. niedziela po Trójcy Świętej - PAMIĄTKA REFORMACJI 

Hasło tygodnia:  „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego,  

który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. 
1 Kor 3,11 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

Dębowiec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko     

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. Informujemy, że po nabożeństwie można odebrać najnowszy numer 

Informatora Parafialnego. Ponieważ druk informatora kosztuje ok. 3.500 zł, 

nietrudno obliczyć, że koszt 1 egz. informatora wynosi niecałe 6 zł. Dlatego 

będziemy wdzięczni za złożenie przy tej okazji ofiary.  

3.  WSZĘDZIE:  Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na zupę z dyni. 

To taka zainicjowana przez naszą parafię akcja, której celem jest 

uświadomienie, że my Ewangelicy dzisiaj – 31 października – świętujemy 

pamiątkę Reformacji, a nie Halloween, i że dynie wykorzystujemy do 

przyrządzenia pysznej zupy kremowej, a nie do rzeźbienia w nich 

wizerunków duchów czy wampirów. Jednocześnie bardzo dziękujemy 

p. Adamowi Wojnarowi, paniom ze Skoczowa oraz tym osobom z Pierśćca, 

które przyczyniły się do przygotowania składników i ugotowania zupy.  

4.  SKOCZÓW 8:00 i SIMORADZ 8:30  Dzisiaj na antenie TVP 2 o godz. 

10:00 będzie miała miejsce transmisja nabożeństwa reformacyjnego 

z kościoła ewangelickiego w Pile. 

5. CME i ODM razem z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu serdecznie 

zapraszają na Reformacyjne nabożeństwo dla młodzieży, które odbędzie się 

dzisiaj o godzinie 18:00 w naszym kościele w Ustroniu. Słowem Bożym 

będzie służył 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. 

6. Jutro, 1 listopada, w Pamiątkę Umarłych, na naszym cmentarzu w Skoczo-

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

zapraszamy. 

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 
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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). 

7. 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, konieczne jest zapisanie się najpóźniej do najbliższej niedzieli 

7. listopada.  

8. W najbliższym tygodniu zapraszamy na:  

• Koło Pań w Skoczowie i Pierśćcu w środę o godz. 17.00 

• Godzinę Biblijną w Skoczowie w czwartek o godz. 17:00. 

• Spotkanie dla osób prowadzących Szkółki Niedzielne w piątek o g. 

18:00, zaś później (ok. g. 19:30) odbędzie się spotkanie szkółkowców 

z katechetami.  

• Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się 

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

9. W najbliższą niedzielę 7 listopada zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  młodzieżowe i 10:00  

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

Na wszystkich nabożeństwach prosić będziemy o złożenie ofiary 

przeznaczonej na diasporę. 

10. Przy okazji nabożeństw pragniemy przypomnieć o nabożeństwach dla dzieci 

– czyli o szkółkach niedzielnych. W Skoczowie i Pierśćcu szkółki odbywają 

się w każdą niedzielę – równolegle z nabożeństwami, zaś w Dębowcu 

i Simoradzu wtedy, gdy nabożeństwo jest o godz. 10:00. Tą drogą apelujemy 

do was, rodzice, rodzice chrzestni i dziadkowie, aby mieć na uwadze, że dzieci 

powinny uczyć się poznawać Boga i Jego Słowo już od najmłodszych lat, 

a zasianie w ich sercach wiary, na pewno będzie owocowało również tym, że 

takie dzieci na pewno będą kochały Boga oraz bliźniego – w tym Was rodzice. 
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11. 11 listopada, w Święto Niepodległości o g. 10:00 odbędzie się w naszym 

kościele uroczyste nabożeństwo, na które bardzo serdecznie zapraszamy. 

Szczególnie zapraszamy kombatantów, żołnierzy oraz funkcjonariuszy 

i pracowników służb mundurowych. 

12. 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, 

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. 

13. 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. 

14. Z kolei 11 grudnia 2021 zapraszamy na wycieczkę parafialną na JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY do Wrocławia. Oprócz uczestnictwa w jarmarku 

w programie wycieczki: zwiedzanie Starówki, obu naszych kościołów, 

Afrykarium w ZOO i – fakultatywnie – Panoramy Racławickiej.  Koszt 

wycieczki: 160 zł (przejazd, wstępy i obiad) plus ewentualnie koszt biletu na 

Panoramę. Zapisy i program wycieczki w kancelarii. 

15. 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. 

16. 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 ogłoszeniami z poprzedniej 

niedzieli – w zakładce: INFORMACJE | OGŁOSZENIA PARAFIALNE. 

17. W holu kancelarii są do odbioru koszyki i blachy. 

18. Z karty żałobnej podajemy: 

• 24.10 zmarł śp. Jan Chwastek, który przeżył 80 lat, a zamieszkiwał 

w Łączce, przy ul. Spacerowej. Jego pogrzeb odbył się w środę 27.10. 

w Ogrodzonej. 

• 28.10 zmarł śp. Józef Goryl, który przeżył 79 lat, a zamieszkiwał 

w Międzyświeciu, przy ul. Beskidzkiej. Jego pogrzeb odbył się 

w sobotę w Skoczowie. 

• 28.10 zmarła śp. Dorota Zręczycka, która przeżyła 69 lat, a zamiesz-

kiwała w Skoczowie, przy ul. Targowej. Pogrzeb zmarłej odbędzie się 

w czwartek, 4.11 o g. 14 w Skoczowie. 

 

 

 


