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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

3.04.2022 – 5. Niedziela Postu  

 

Hasło tygodnia:  Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,  

lecz aby służył i oddał życie swoje za wielu.  Mt 20,28 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 8:30  młodzieżowe – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 dla Seniorów – ks. dr Alfred Borski 

 

1. Dzisiaj o 19:00 zapraszamy na ekumeniczne spotkanie modlitewne 

o Ukrainę, które odbędzie się w kościele w Skoczowie. 

2. PCK w Cieszynie zaprasza na jubileuszową XX akcję krwiodawstwa pod 

hasłem „Zdaj egzamin z życia”. Oddać krew i zarejestrować się do banku 

dawców szpiku kostnego będzie można jutro w godz. 9:00 do 15:30 na rynku 

w Cieszynie. 

3. W najbliższy piątek 8 kwietnia, o godz. 17:00 i 19:30, zamiast tygod-

niowego nabożeństwa pasyjnego w naszym kościele Skoczowie, odbędą się 

dwa spektakle pt. „Bramy nieba i płomienie piekła”, które będą wystawione 

przez Lidię i Pawła Nowakowskich oraz grono aktorów-wolontariuszy, 

którzy będą chcieli współtworzyć to inspirujące wydarzenie. Casting do tych 

spektaklów jutro – w poniedziałek – o 18:00 w sali parafialnej. Serdecznie 

zapraszamy na casting tych wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć swoim 

udziałem tą inicjatywę, a przy okazji też podszkolić również swoje 

umiejętności aktorskie. Zaś wszystkich pozostałych zapraszamy na jedno 

z tych przedstawień. 

4. Poniedziałkowe spotkanie grupy wsparcia w Skoczowie o 19:30. 

5. W najbliższym tygodniu serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeń-

stwa pasyjne: 

• środa: Pierściec 17:00  

• czwartek: Dębowiec 16:30 i Simoradz 17:30 

Wszystkie nabożeństwa połączone będą ze spowiedzią i Komunią Świętą.  

6. W tym tygodniu w Skoczowie wyjątkowo nie odbędzie się Spotkanie dla 

Pań, natomiast wszystkie Panie zapraszamy w środę, 6 kwietnia, do 

Dębowca na tamtejsze Spotkanie dla Kobiet. 

7. W najbliższą sobotę, 9 kwietnia o 11:15 odbędzie się kolejna zbiórka 

„Skautów na Skale”.  

8. W niedzielę, 10 kwietnia, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów 8:00  i 10:00  dla Seniorów 

O 10:00 w Skoczowie odbędzie się nabożeństwo ze spowiedzią 

i Komunią Świętą dla naszych Seniorów. Zaś po nabożeństwie 
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Seniorów zapraszamy do sali chórowej na poczęstunek. Prosimy 

o przekazanie tego zaproszenia wszystkim naszym starszym 

Parafianom i o ewentualną pomoc, gdy chodzi o zorganizowanie 

transportu dla osób, które będą miały trudności w dotarciu do 

kościoła. 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Ogrodzona 8:30 

• Pierściec 10:00   

Równolegle z nabożeństwami odbędą się Szkółki Niedzielne, na które 

serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. 

9. Również 10 kwietnia, tutaj w Skoczowie o 17:00 odbędzie się Koncert 

Pieśni Pasyjnych. Wystąpią parafialne chóry i zespoły, oraz gościnnie 

zespół młodzieżowy z Jawornika. 

10. Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje Letni Obóz dla Dzieci 

i Młodzieży, który odbędzie się w dniach od 26.07. – 5.08.2022 roku 

w Międzywodziu na wyspie Wolin. Wyjazd 25 lipca w godzinach 

wieczornych.  

Rodziców, którzy zapisali już swoje dzieci lub młodzież na ten obóz jeszcze 

w ubiegłym roku w listopadzie informujemy, że w Kancelarii Parafialnej są 

do pobrania Karty Kwalifikacyjne, które trzeba wypełnić i zwrócić do 

dwóch tygodni – czyli do 10 kwietnia.  

Informujemy ponadto, że są jeszcze wolne miejsca na tym obozie. Osoby 

chętne proszone są o odebranie i wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej. Koszt 

obozu skalkulowany był na 950 zł bez przejazdu, jednakże należy się liczyć 

z tym, że może wzrosnąć o ok. 100 – 150 złotych, co jest związane 

z obecnymi podwyżkami. Więcej informacji można otrzymać w Kancelarii. 

11. Dziękujemy za Wasze otwarte serca na pomoc dla uchodźców. Ofiary na 

naszą parafialną pomoc na ten cel można wpłać na listę w kancelarii lub na 

specjalne subkonto „Pomoc dla Ukrainy”. Numer tego konta można znaleźć 

na naszej stronie internetowej. Swoją zbiórkę prowadzi również Diakonia 

Kościoła. 

12. W kancelarii można zaopatrzyć w Nowe Testamenty z Psalmami w języku 

ukraińskim. Cena jednego egzemplarza wynosi 6 zł. 

13. Z karty żałobnej podajemy: 

• 7 lutego w wieku 84 lat zmarła śp. Maria Cichy, mieszkała 

w Dortmund w Niemczech. Pogrzeb odbył się wczoraj, z kościoła 

w Skoczowie, na miejscowy cmentarz  

• Wczoraj, Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do 

wieczności śp. Jerzego Fendera, który zamieszkiwał w Iskrzyczynie. 

Pogrzeb odbędzie się w środę, 6 kwietnia, o godzinie 14:00 z kościoła 

w Skoczowie. 
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 Skoczów 10:00   

Chrzest: 

• Tymek Sadlon 

Wspomnienie: 

• Po 10 latach wspominamy śp. Kazimierza Śmieszka, który zmarł 

20.10.2012, w wieku 73 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. 

Osiedlowej. Przy tej okazji – po 3 latach od śmierci – wspominamy 

również jego żonę, śp. Martę, która zmarła 2.04.2019 r. w wieku 78 lat. 

O modlitwę proszą: córka z zięciem i wnuki. 


