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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

14.11.2021 – przedostatnia niedziela roku kościelnego 

Hasło tygodnia:  „My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. 
2 Kor 5,10 

Odprawiający:  

     

Skoczów 8:00 misyjne – ks. Wiesław Łyżbicki  

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński  

Dębowiec 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Ogrodzona 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Simoradz 10:00 – ks. Wiesław Łyżbicki   

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

1. Zwracamy się z ogromną prośbą o używanie w czasie nabożeństw maseczek 

oraz płynów do dezynfekcji dłoni. Jest to niezwykle ważne, abyśmy pamiętali, 

że w kościele nie jesteśmy sami i używanie maseczek jest troską nie tylko 

o nas samych, ale przede wszystkim o tych, którzy siedzą obok nas w kościele. 

Bądźmy odpowiedzialni. Wolność bez odpowiedzialności, często staje się 

zniewoleniem innych. 

2. W najbliższym tygodniu zapraszamy na:  

• Godziny Biblijne 

▪ Dębowiec – poniedziałek 15:00 

▪ Pierściec – środa 17:00 

▪ Skoczów – czwartek 17:00 

• Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się 

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

3. W najbliższą niedzielę 21 listopada, Niedzielę Wieczności zapraszamy na 

następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  i 10:00  + Diamentowa Konfirmacja rocznika 1960 

• Simoradz  8:30  

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00  

Przy okazji nabożeństw pragniemy przypomnieć 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.  

4. Serdecznie zapraszamy w niedzielę 21 listopada o godz. 18:00 do naszego 

kościoła w Skoczowie na Ekumeniczną Modlitwę za prześladowany Kościół. 

5. Dzieci od 8 roku życia, młodzież konfirmacyjną (13-15 lat), starszą młodzież, 

jak również rodziców z najmłodszymi dziećmi 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 na wyspie Wolin. Koszt obozu bez 

przejazdu wynosi 950 zł. Ponieważ konieczna jest wcześniejsza rezerwacja 
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ośrodka i dokonanie przedpłaty 10% kosztów obozu, konieczne jest zapisanie 

się najpóźniej do najbliższej niedzieli 15 listopada. Więcej informacji 

i formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. 

6. 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. Dodatkowe 

informacje i lista zapisów na wydarzenie znajdują się w kancelarii. 

7. Jest jeszcze kilka miejsc na wycieczkę parafialną na JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY do Wrocławia, która odbędzie się 11 grudnia. 

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. 

8. Trwa coroczna akcja Prezent pod Choinkę. Dziękujemy wszystkim tym, 

którzy już włączyli się w tę akcję, zachęcamy pozostałych do wsparcia  

9. Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą  kalendarzy dostępnych w 

kancelarii. W holu przed kancelarią są do odebrania koszyki i blachy. 

 

 Skoczów 10:00     

• Chrzest Armin Szotek 

• Roczek Amelia Wojtoń 

• Wspomnienie śp. Emilia Glos w 7 rocznicę, która zmarła 6.11.2014 

przeżyła niespełna 64 lata. Mieszkała w Skoczowie przy ul. Morcinka 

wspominają: mąż, córka Anna i syn Tomasz 

• Wspomnienie po 6 tygodniach śp. Anna Papiernik przeżyła 67 lat, 

mieszkała w Skoczowie przy ul. Dolny Bór. Siostrę naszą wspomina córka 

z rodziną a także Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miasta w Skoczowie. 

 

Wszystkim dziękujemy za złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii. 

 

 

Opracowanie ogłoszeń: ks. Bogdan Wawrzeczko 


