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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

23.01.2022 – 3. niedziela po Epifanii 

 

 

Hasło tygodnia:  Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa,  

i zasiądą w Królestwie Bożym..  
Łk 13,29 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Simoradz 8:30 – ks. Jan Raszyk 

Dębowiec 10:00 + Zebranie Sprawozdawcze Filiału – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

  

1. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, 

która przeznaczona jest na fundusz socjalny naszego Kościoła. Za każdy 

złożony dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

2.  SKOCZÓW, DĘBOWIEC i PIERŚCIEC:  poinformować o „Zeszytach 

uczestnika Szkółek Niedzielnych” i zachęcić dzieci do uczestnictwa. 

3.  DĘBOWIEC:  Dzisiaj, zaraz po nabożeństwie, odbędzie się doroczne 

zebranie sprawozdawcze Filiału. W trakcie tego zebrania będzie poruszony 

temat reaktywacji chóru, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy 

zainteresowanych tym tematem. 

4. Bardzo gorąco zachęcamy do zbiórki makulatury, którą można przywozić do 

kontenera ustawionego przed naszą parafią. Tak, jak z pewnością wiele osób 

serfujących w internecie wie, zbiórka prowadzona jest aby pozyskać 

fundusze na leczenie 11-letniego Tymka Marka, który choruje na 

NEUROBLASTOMĘ – czyli odmianę nowotworu złośliwego. Ponieważ 

pojawiła się szansa na podanie Tymkowi szczepionki w Nowym Jorku, 

której koszt wynosi ponad milion złotych, dlatego chcemy się dołączyć do 

akcji zbiórki pieniędzy na ten cel i zbierać makulaturę właśnie do kontenera 

ustawionego przed plebanią. Jeżeli ktoś chciałby dokonać wpłaty, można to 

uczynić w kancelarii parafialnej albo przez internet na portalu 

SIEPOMAGA.PL  

5. W poniedziałek o godz. 19:30 zapraszamy do Skoczowa na spotkanie 

grupy wsparcia opartej na 12 krokach nie tylko dla osób uzależnionych. 

6. Zapraszamy na Godziny Biblijne w naszej Parafii:  

• Dębowiec – poniedziałek 15:00 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

7. Najbliższe posiedzenie Rady Parafialnej w piątek o godzinie 18:00 w sali 

parafialnej. 



 

Strona 2 z 3 

 

8. W najbliższą niedzielę, 30 stycznia, zapraszamy na następujące nabożeń-

stwa: 

• Skoczów 8:00 i 10:00 

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00 + Zebranie Sprawozdawcze Filiału 

9. Od dziś za 2 tygodnie, w niedzielę 6 lutego, zapraszamy na doroczne 

Zgromadzenie Parafialne, w czasie którego przedstawione zostaną 

sprawozdania za rok 2021 oraz preliminarz budżetowy na rok 2022.  

10. 27.02.2022 w czasie nabożeństw we wszystkich naszych Filiałach odbędą 

się WYBORY do Rady Parafialnej, Rad Filiałów, Komisji Rewizyjnych 

oraz do Synodu Diecezjalnego. Kandydatów do tych gremiów można 

zgłaszać do 13 lutego włącznie – czyli do 2 tygodni przed wyborami.  

Zaś 6.03.2022 r. wybory do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz do 

Synodu Diecezjalnego odbędą się w Skoczowie. W tym przypadku 

kandydatów do tych gremiów można zgłaszać do 20 lutego.  

W obu przypadkach listy uprawnionych do głosowania będą wystawione 

w kancelarii parafialnej od razu po ich zweryfikowaniu, co może nastąpić 

dopiero w okolicy 10 lutego – czyli po terminie 31 stycznia, do którego 

można wpłacać jeszcze składkę kościelną za ubiegły rok oraz po 

zweryfikowaniu list wyborców przez Radę Diecezjalną. 

Już teraz apelujemy, aby przemyśleć i przemodlić te wybory, bo od nich 

w dużej mierze będzie zależało to, jak w okresie następnych 5 lat 

prowadzona będzie nasza Parafia. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do tych 

gremiów, którzy uczestniczą w życiu naszej parafii, chętnie się angażują 

i mają otwarte serca dla jej potrzeb.  

11. Pragniemy przypomnieć o opłaceniu składki kościelnej za miniony rok, 

którą powinno się wpłacić najpóźniej do końca stycznia – co związane jest 

z wyborami do Rady Parafialnej, Rad Filiałów, Komisji Rewizyjnych oraz 

do Synodu Diecezjalnego. Nasze prawo kościelne przewiduje, że wysokość 

składki powinna wynosić co najmniej 1% od osiągniętych rocznych 

dochodów. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, 

którzy dokonali już takiej wpłaty i tym, którzy składki płacą regularnie. 

12. Również bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili 

już ofiarę na ogrzewanie i oświetlenie naszych kościołów. Osoby, które 

chciałyby wesprzeć naszą parafię i przyłączyć się do ofiar na ten cel 

informujemy, ze listy ofiar znajdują się w kancelarii parafialnej lub 

w filiałach u skarbników. 
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 SKOCZÓW 10:00   

Wspomnienie:  

• Dziś w społeczności naszego zboru pragniemy wspomnieć po pięciu latach 

od śmierci śp. Józefa Chmiela, który zasnął w Panu dnia 1 stycznia 2017 

roku, przeżywszy 62 lata. Nasz zmarły brat mieszkał w Skoczowie przy ul. 

Targowej. Zmarłego brata dziś szczególnie wspomina żona z dziećmi. 

 

Chrzest:  

• Karol Kawulok 

 


