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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
12.06.2022 – Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Skoczowie 

 
 

Hasło dnia:  „O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!  

   Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków 

   Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego”.          

                 Ps 84,2-3 

Odprawiający: Skoczów 10:00  ks. Leszek Czyż – kazanie  

    ks. dr Alfred Borski 
    ks. Bogdan Wawrzeczko 

    ks. Krzysztof Śledziński 

 

1. PPK w Skoczowie – powitanie:  

• Ks. Leszka Czyża, skoczowianina, od wielu lat proboszcza w Wiśle 

Malince oraz jego małżonkę, p. pastorową Lidię Czyż (z d. Czyż) – 

córkę ks. Andrzeja Czyża i jego małżonki Anieli Czyż. Pani Pastorowa 

Lidia Czyż znana jest jako autorka wielu książek. Obecnie oczekujemy 

na ukazanie się nowej pozycji pt. „Popiół czy diament”. Po nabożeń-

stwie będzie można nabyć dotychczasowe pozycje na stoisku – 

oczywiście z autografem autorki. Już teraz informujemy, że w połowie 

lipca przewidujemy spotkanie autorskiej z p. Pastorową, w czasie 

którego zaprezentuje swoją najnowszą powieść. 

2. PPK w Skoczowie – podziękowanie: 

• Panu Adamowi Wojnarowi i p. Krystianowi Bukowczanowi oraz 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by dzisiejszy piknik mógł 

zaistnieć:  

• paniom, które pracowały w kuchni w Kisielowie; 

• pani Barbarze Kaleta, która nadzorowała sprawy kulinarne; 

• panom, którzy porozstawiali namioty i ławki, i którzy zadbają 

o ty, by zostały należycie zabezpieczone po pikniku. 

• Diecezjalnej Orkiestrze Dętej pod dyr. Adama Pasternego; 

• Podziękowanie Zespołowi „Dla Niego” i  Zespołowi Dzwonków; 

• Chórowi „Gloria”, który zajął się kołaczami, na które oczywiście 

serdecznie zaprasza po nabożeństwie. 

• Panu Włodzimierzowi Mołdyszowi z Pogórza za udostępnienie 

zjeżdżalni dla dzieci.  

3. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godzinę Biblijną:  

• Dębowiec – poniedziałek – 17:00 

• Pierściec – środa – 17:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

4. Parafia ewangelicka w Ustroniu zaprasza na nabożeństwo do „Leśnego 

kościoła” na zboczu Równicy, które odbędzie się w czwartek 16 czerwca 

o godz. 10:00. Oprawę muzyczną zapewni Diecezjalna Orkiestra Dęta pod 



 

Strona 2 z 2 

 

dyr. Adama Pasternego, kazanie wygłosi proboszcz ustrońskiej parafii, ks. 

Dariusz Lerch. 

5. W związku z długim weekendem informujemy, że kancelaria parafialna będzie 

w najbliższy piątek (po „Bożym Ciele”) nieczynna. 

6. W najbliższą niedzielę, 19 czerwca, zapraszamy na następujące nabożeństwa:  

• Skoczów 8:00 nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego, po którym 

nastąpi wyjazd na wycieczkę do ZOO; 

• Skoczów 10:00  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

7. 19 czerwca odbędzie się wycieczka do ZOO w Chorzowie dla dzieci ze 

szkółek niedzielnych i rodziców. Zgłosiło się już tyle osób, że mamy 

zapełnione 3 autobusy. Osoby zgłoszone proszone są o wypełnienie karty 

zgłoszeniowej i dokonanie opłaty (wyjazd dla dzieci ze szkółek jest 

bezpłatny). Ewentualnie nowi chętni mogą zapisywać się na listę rezerwową.  

Dzieci prosimy o zabranie ze sobą zeszytów uczestnika szkółek niedzielnych. 

8. 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 do 20 czerwca w kancelarii parafialnej oraz 

bezpośrednio w Filiale w Simoradzu. 

9. 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. 

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 8-12 lat i dla młodzieży 13-17 lat. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 

Informacje i ewentualna rezerwacja u ks. Proboszcza. 

12. 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”.  

 

 

 

 

 


