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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

28.11.2021 – Pierwsza Niedziela Adwentu 

 

 

Hasło tygodnia:  „Oto Król twój przychodzi do ciebie,  

sprawiedliwy on i zwycięski”.   Za 9,9 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 10:00 dla seniorów – ks. dr Alfred Borski  

Simoradz 8:30 – ks. Jan Raszyk  

Dębowiec 10:00  – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

 

1.  DĘBOWIEC  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią 

i Komunią Świętą. Serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

2.  SKOCZÓW 10:00  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią 

i Komunią Świętą dla naszych seniorów. Do Stołu Pańskiego zapraszamy 

oczywiście wszystkich chętnych. 

3. Zwracamy się z 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.  

4. W miniony weekend odbyła się Dobranocka dla dzieci zorganizowana przez 

młodzież z naszej parafii. Serdecznie dziękujemy młodzieży i wszystkim 

osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.  

5. Pragniemy poinformować, że jeszcze w tym tygodniu może być problem 

z dodzwonieniem się do kancelarii parafialnej. Na parafialnej stronie 

internetowej wyświetlony jest prywatny telefon grzecznościowy do 

sekretarki, p. Beaty Pilch, z którego prosimy nie korzystać po usunięciu 

usterki. 

6. Zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa adwentowe:  

• Pierściec – środa 17:00 

• Simoradz – czwartek 16:30 

• Dębowiec – czwartek 17:30  

• Skoczów – piątek 17:00  – kazanie ks. Mateusz Mendroch 

7. W środę, 1 grudnia zapraszamy na adwentowo-świąteczne Spotkanie dla 

Kobiet w Skoczowie o 17:00, które poprowadzi p. Ilona Hajewska. 

Na spotkanie to obowiązują zapisy w kancelarii parafialnej. 

8. W piątek, 3 grudnia, prowadzących szkółki niedzielne zapraszamy na 

comiesięczne spotkanie, które rozpocznie się o g. 18:00, w sali parafialnej. 

9. Wyjazd pokonfirmacyjny do Zawoi  w najbliższy piątek o godzinie 17:00 

sprzed parafii, powrót w niedzielę około 15:00. 
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10. Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się w soboty, 

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

11. W najbliższą niedzielę  5 grudnia – w drugą Niedzielę Adwentu zapraszamy 

na następujące nabożeństwa (wszystkie ze spowiedzią i Komunią Świętą): 

• Skoczów 8:00  młodzieżowe i o 10:00  

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  dla seniorów 

12. W dalszym ciągu serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na szkółki 

niedzielne, które w czasie Adwentu będą rozpoczynały się tak, jak dzisiaj 

w kościele. Dzieci otrzymają 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. 

13. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle oraz Diakonia Cieszyńska 

serdecznie zapraszają na inaugurację 22. edycji ekumenicznej akcji 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2021 – Świecy Wigilijnej. 

Uroczystość odbędzie się podczas nabożeństwa w przyszłą niedzielę w 

Kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle i rozpocznie się o godz. 8.45. 

Okolicznościowe kazanie wygłosi ks. bp Ryszard Bogusz – Prezes Diakonii 

Polskiej. 

14. Informujemy też, że 18 grudnia br. odbędzie się 3. Skoczowski Bieg 

Ekumeniczny „NoToKaplica”. Zapisy przez specjalną stronę internetową, 

którą można otworzyć z naszej strony parafialnej – klikając na plakat. 

15. W kancelarii parafialnej do nabycia są: 

• książkowe Kalendarze Ewangelickie; 

• świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; 

• opłatki i szulki; 

• kalendarze ścienne i kartki świąteczne.  

16. Z karty żałobnej podajemy, że: 

•  21 listopada zmarł śp. Andrzej Raszka, który przeżył 71 lat, 

a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Stalmacha. Pogrzeb odbył się 

w minioną środę w Skoczowie. 

• 27 listopada zmarł śp. Jan Tomiczek, którzy przeżył 80 lat, 

a zamieszkiwał w Dębowcu, przy ul. Cieszyńskiej 74. Pogrzeb 

odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 14:00 z kościoła ewangelic-

kiego w Dębowcu na cmentarz katolicki w Dębowcu. 
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 SKOCZÓW 8:00     

Wspomnienie: 

• Po 10 latach od śmierci wspominamy śp. Roberta Chmiela, który zmarł 

27.11.2011 w wieku 54 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Łęgowej. 

Zmarłego wspominają: żona, syn, córka i wnuki. 

 

 SKOCZÓW 10:00    

Wspomnienia: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Jerzego Malika, który zmarł 

12.10 br. w wieku lat 83 lat, a zamieszkiwał w Międzyświeciu, przy ul. 

Beskidzkiej. Zmarłego wspominają: syn, córka, siostra, bratowa, szwagier  

z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Leszka Guznara, który 

przeżył 74 lata, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Słonecznej. 

Zmarłego wspominają: żona, 2 córki z mężami, 4 wnuków, brat i siostry z 

rodzinami, a ze strony żony: szwagier z rodziną, jak również dalsi krewni. 


