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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
5.06.2022 – 1. Święto Zesłania Ducha Świętego 

 
 

Hasło dnia:  „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki  

   mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”.           

            Za 4,6 b 

Odprawiający: Skoczów 8:00  młodzieżowe – ks. Krzysztof Śledziński  

 Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
 Simoradz 10:00 Pamiątka Poświęcenia Kościoła  

  – ks. Marcin Ratka-Matejko, ks. dr Alfred Borski 
Pierściec 10:00 – ks. Zbigniew Kowalczyk 

 

1. Jutro, w poniedziałek 6 czerwca – w 2-gim dniu Świąt Zesłania Ducha 

Świętego – zapraszamy na nabożeństwa:  

• Skoczów – 17:00 

• Dębowiec – 17:00 

Po obu nabożeństwach – czyli tak w Skoczowie, jak również w Dębowcu – 

zapraszamy na tradycyjne już smażenie jajecznicy. 

2. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godzinę Biblijną:  

• Skoczów – czwartek 17:00 

• W Pierśćcu w tym tygodniu w piątek o godz. 17:00 odbędzie się 

Spotkanie Koła Pań, dlatego środowa Godzina Biblijna nie będzie się. 

3. Młodzież i wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Warsztaty 

Teatralne, prowadzone przez aktora – Jerzego Latosa z Warszawy, które 

odbędą się 11 czerwca, w godzinach od 9:00 – 18:00 w naszej Sali Chórowej. 

Zapisy w kancelarii parafialnej. Przygotowany i wyćwiczony spektakl zostanie 

wystawiony w czasie pikniku parafialnego po Pamiątce Poświęcenia Kościoła 

w Skoczowie. 

4. Już teraz zapraszamy na uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki 

Poświęcenia Kościoła w Skoczowie, które odbędzie się 12 czerwca o godz. 

10:00. Kazanie wygłosi ks. Leszek Czyż z Wisły Malinki. Po nabożeństwie 

zapraszamy na piknik parafialny.  

W związku z piknikiem zwracamy się z prośbą o upieczenie ciasta lub 

wykonanie jakiejś sałatki. Aby mieć lepszą orientację, na ile produktów 

będziemy mogli liczyć, prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. 

Gotowe produkty prosimy dostarczyć w sobotę pomiędzy 16:00 a 17:00 do 

sali parafialnej.  

5. Parafia w Drogomyślu serdecznie zaprasza w przyszłą niedzielę, 12 czerwca, 

na Pamiątkę Poświęcenia Domu Modlitwy w Bąkowie. Uroczyste nabo-

żeństwo rozpocznie się o godz. 10:00. Słowem Bożym będzie służył ks. Jan 

Raszyk. 

6. Dzieci ze szkółek niedzielnych w Skoczowie oraz we wszystkich Filiałach 

wraz z rodzicami zapraszamy na wycieczkę do ZOO w Chorzowie, która 
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odbędzie się 19 czerwca. Planowany wyjazd po nabożeństwie na zakończenie 

roku szkolnego ok. 9:30 z parkingu przed kościołem w Skoczowie. Powrót ok. 

godz. 17:00. Zapisy i więcej informacji u nauczających szkółki niedzielne oraz 

w kancelarii parafialnej. 

7. Filiał w Simoradzu zaprasza na wycieczkę do Krakowa, która odbędzie się 

w sobotę 25 czerwca. W programie: Muzeum Archelologiczne, Planty, 

Muzeum Lotnictwa, Kazimierz, czas wolny na Rynku oraz obiad. Koszt 

wycieczki 130 zł / osobę. Zapisy w kancelarii parafialnej oraz bezpośrednio 

w Filiale w Simoradzu. 

8. Z kolei w niedzielę, 26 czerwca o godz. 10:00, odbędzie się „Złota 

Konfirmacja” rocznika 1972. Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się 

w kancelarii parafialnej do niedzieli 19 czerwca. 

9. Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje kurs dla opiekunów 

kolonijnych, który odbędzie się w dniach od 1-3 lipca w naszej sali 

parafialnej w Skoczowie. Koszt kursu wynosi 170 zł. Zapisy u ks. Alfreda 

Borskiego. 

10. W dniach od 11 do 15 lipca odbędą się kolejne Igrzyska Dziecięce Kids 

Games organizowane przez Stowarzyszenie „Cztery Pory Życia” i również 

naszą Parafię. Zgłoszenia dzieci i osób, które chcą włączyć się do organizacji 

w kancelarii parafialnej.  

11. Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje w dniach od 26 lipca do 

5 sierpnia w Międzywodziu na wyspie Wolin, obóz wypoczynkowy dla dzieci 

i młodzieży pod hasłem „A może z Panem Bogiem nad morze…?”. Wyjazd 

trzema autobusami z parkingu przy kościele w Skoczowie nastąpi 25 lipca 

o godz. 22:00. Na obozie tym jest jeszcze kilka wolnych miejsc:  

• dla dzieci w wieku 8-12 lat: 4 miejsca dla dziewczynek oraz 1 dla 

chłopca. 

• dla młodzieży w wieku 13-18 lat: 3 miejsca dla dziewczyn oraz 2 dla 

chłopców; 

Zgłoszenie i wstępna rezerwacja u ks. Alfreda Borskiego. 

12. Do odbioru jest nowy numer Zwiastuna Ewangelickiego. Osobom, które 

prenumeratę opłaciły tylko za pierwsze półrocze, przypominamy o koniecz-

ności jej przedłużenia. 

13. W kancelarii parafialnej można wpłacać ofiary na fundusz Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa. Wpłat można dokonywać również poprzez konto 

parafialne z dopiskiem: „Ofiara na cele kultu religijnego – BPGA”.  

14. Z karty żałobnej podajemy, że w miniony wtorek, 31 maja br., Panu Życia 

i Śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności śp. Małgorzatę 

Molin zd. Tomica, która zamieszkiwała w Simoradzu przy ul. Siennej 29, zaś 

od roku 2018 w Zakładzie Opiekuńczym sióstr Boromeuszek w Cieszynie. 

Pogrzeb zmarłej odbył się w miniony piątek z kościoła w Simoradzu. 
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 SKOCZÓW 8:00  

Wspomnienia: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Bronisławę Czyż, która zmarła 

22.04.2022 r., w wieku 69 lat, a zamieszkiwała w Wilamowicach, przy ul. 

Spokojnej. Zmarłą wspominają: mąż, córki z rodzinami, siostry z rodzinami, 

wnuki, prawnuki oraz dalsza rodzina i sąsiedzi. 

• W drugą rocznicę śmierci wspominamy śp. Annę Przewłocką, która zmarła 

28.05.2020 r., w wieku 80 lat, a zamieszkiwała w Iskrzyczynie.  

Przy tej okazji wspominamy męża Zamarłej, śp. Stanisława Przewłockiego, 

syna Stasia oraz rodziców zmarłej – śp. Emilię i Karola Smelików, siostrę 

Hildegardę i jej męża Gustawa Spandrzyk. Zmarłych wspominają: córka i syn 

śp. Anny Przewłockiej. 

• Wspominamy śp. Elżbietę Wilczek, która zmarła 11.04.2022 w wieku 91 lat, 

a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Osiedlowej. Zmarłą wspominają: syn 

z rodziną, wnuki i prawnuki oraz dalsza rodzina. 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Wspomnienia: 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Jerzego Macurę, który 

zmarł 25.04.2021 w wieku 65 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. 

Podkępie. Zmarłego wspominają: żona, dwie córki z rodzinami, w tym pięciu 

wnuków, brat z rodziną oraz dalsza rodzina. 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Wandę Pinkas, która 

zmarła 16.04.2021 roku, przeżywszy niespełna 70 lat, a zamieszkiwała 

w Międzyświeciu, przy ul. Cieszyńskiej. 

Zmarłą wspominają i o modlitwę proszą: mąż, dwóch synów, dwie synowe, 

pięcioro wnucząt, dwie siostry z rodzinami, brat z rodziną, a ze strony męża: 

dwie szwagierki z rodzinami, szwagier z rodziną, kuzyni ze strony męża, 

dalsza rodzina, koleżanki i znajomi. 

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

Pieśń 929 (zw. 1 i 6) 

 

 

 SKOCZÓW ok. 11:15 (po nabożeństwie)  

Chrzest: 

• Wiktor Grabowski 

 

 

 

 

 

 


