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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

21.11.2021 – Ostatnia niedziela roku kościelnego – Niedziela Wieczności 

 

Hasło tygodnia:  „Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone”. 
Łk. 12,35 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski  

Simoradz 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

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. Dzisiaj o godzinie 18:00 zapraszamy do kościoła w Skoczowie na modlitwę 

z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Prześladowany Kościół. 

3. Pragniemy poinformować, że w tym tygodniu może być problem z dodzwo-

nieniem się do kancelarii parafialnej, który spowodowany jest tym, że ktoś 

zdemontował część kabla telefonicznego. Na razie nie wiadomo, czy  była to 

kradzież, czy też pomyłka pracowników. Na parafialnej stronie internetowej 

wyświetlony jest prywatny telefon grzecznościowy do sekretarki, p. Beaty 

Pilch, z którego prosimy nie korzystać po podłączeniu nowym kablem. 

4. W najbliższym tygodniu zapraszamy na:  

• Godziny Biblijne 

▪ Dębowiec – poniedziałek 15:00 

▪ Pierściec – środa 16:30 

▪ Skoczów – czwartek 17:00 

• Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się 

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

5. W najbliższą niedzielę 28 listopada – w pierwszą Niedzielę Adwentu 

zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe  

• O godz. 10:00 w Skoczowie odbędzie się nabożeństwo ze spowiedzią 

i Komunią Świętą dla seniorów. Po nabożeństwie wszystkich seniorów 

zapraszamy na spotkanie i poczęstunek do Sali Chórowej. Jeżeli są 

osoby, które mają problem z dotarciem na to nabożeństwo, prosimy 

bardzo o zgłoszenie tego do kancelarii parafialnej, abyśmy taki dowóz 

mogli zorganizować. 

• Simoradz  8:30 młodzieżowe 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00  
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6. Od przyszłej niedzieli – we wszystkie niedziele adwentowe – szkółki 

niedzielne będą rozpoczynały się w kościele. Tym samym pragniemy bardzo 

serdecznie zaprosić wszystkie dzieci i je do tego gorąco zmotywować, aby 

przyszły właśnie do kościoła, a potem na szkółkę niedzielną. Po zaśpiewaniu 

pierwszej pieśni dzieci udające się na szkółkę niedzielną zostaną 

zaproszone przed ołtarz, gdzie otrzymają specjalną latarnię z zapaloną 

świecą oraz błogosławieństwo, z którymi udadzą się właśnie na szkółkę. Na 

szkółce zaś każde dziecko otrzyma kartonik, na którym będzie można 

naklejać specjalnie przygotowane 4 fragmenty obrazka (poszczególne 

fragmenty rozdawane będą na każdej szkółce w czasie Adwentu). Kto uzbiera 

i naklei przynajmniej 3 elementy, otrzyma w czasie nabożeństwa rodzinnego, 

w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia (26.12.), prezent świąteczny. 

Kartoniki z kompletnym obrazkiem (4 elementy) wezmą udział 

w losowaniu pięciu bonów o wartości 100 złotych do wykorzystania jako 

przedpłatę na obóz dla dzieci, który odbędzie się w dniach od 26.07.-5.08.2022 

w Międzywodziu nad morzem Bałtyckim.  

Właśnie na te szkółki niedzielne, każde dziecko uczące się w przedszkolu oraz 

w szkole podstawowej w klasach od 1-6, otrzyma w tym tygodniu na lekcji 

religii specjalne zaproszenie. Takie zaproszenia będą też rozdawane dzisiaj 

przy wyjściu z kościoła. Bardzo prosimy rodziców dzieci, które z różnych 

powodów nie będą brały udział w zajęciach w szkole czy w przedszkolu, albo 

tych dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, aby przy drzwiach odebrali 

takie zaproszenie. W każdym jednak przypadku bardzo prosimy was, drodzy 

rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie oraz ciocie i wujkowie, aby zachęcać 

do uczestnictwa w tych szkółkach, mając świadomość, że to nie tylko część 

przyrzeczenia złożonego w czasie chrztu, ale przede wszystkim podstawowy 

obowiązek nie tylko rodzica, ale każdego chrześcijanina, by wskazywać drogę 

do naszego Zbawiciela. 

7. 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. Zgłoszenia przyjmowane są do jutra w kancelarii 

parafialnej. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na 

naszej stronie internetowej. 

8. W środę, 1 grudnia, odbędzie się świąteczne spotkanie Koła Pań, na które 

serdecznie zapraszamy. W związku ze szczególną sytuacją związaną z 

pandemią, w tym roku prosimy o zapisy na to spotkanie na listę w kancelarii 

parafialnej do poniedziałku 29 października. 

9. Dziś kończymy akcję Prezent pod Choinkę. Dziękujemy wszystkim tym, 

którzy włączyli się w tę akcję.  

10. Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą  kalendarzy i kartek świątecznych 

dostępnych w kancelarii. 
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11. Wszystkim, którzy przy okazji wspomnienia swoich zmarłych w Niedzielę 

Wieczności złożyli ofiarę na kościół składamy serdeczne podziękowania 

słowami „Bóg zapłać”. 

12. Z karty żałobnej podajemy, że w piątek, 19 listopada w Szpitalu Śląskim 

w Cieszynie zmarł śp. Gustaw Drozd, który przeżył 85 lat, a zamieszkiwał 

w Dębowcu, w domu przy ul. Słonecznej 31. Pogrzeb zmarłego odbędzie się 

jutro, w poniedziałek 22 listopada o godz. 14:00 z kościoła ewangelickiego 

w Dębowcu na miejscowy cmentarz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skoczów 10:00     

Wspomnienie: 

• Po roku od śmierci wspominamy śp. Adama Rygulskiego, który zmarł  

22.11.2020 r.  w wieku lat 79, a zamieszkiwał w Iskrzyczynie przy ul. 

Wiejskiej.  

Zmarłego wspominają: żona i córki z rodzinami. 

 

 

Dębowiec 8:30     

Wspomnienie:  

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Emilię Pawlitko, która zmarła 

9.10. br., w wieku 97 lat, a zamieszkiwała w Dębowcu, przy ul. Kato-

wickiej. 

Zmarłą wspominają: córka, syn z żoną, 2 wnuczki, 3 wnuków z rodzinami, 

2 prawnuczki i 3 prawnuków. 

 

 

 Skoczów 11:45    

Chrzest:  

• Filip Szczurek  


