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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
19.06.2022 – 1. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Kto was słucha, mnie słucha,  

a kto wami gardzi, mną gardzi.”.            Łk 10,16 

Odprawiający: Skoczów 8:00   rodzinne ks. dr Alfred Borski 

 Skoczów 10:00   ks. Zbigniew Kowalczyk 

 Simoradz 8:30   ks. Krzysztof Śledziński 
 Dębowiec 10:00   ks. Krzysztof Śledziński 

 Pierściec 10:00   ks. Andrzej Mendrok 

 

1. W minioną niedzielę mogliśmy przeżywać kolejną pamiątkę poświęcenia 

naszego kościoła w Skoczowie. Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny, 

który mógł się odbyć dzięki dużemu zaangażowaniu wielu parafian. Dlatego 

pragniemy teraz bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom 

i darczyńcom, za przekazane produkty, ciasta, sałatki oraz za poświęcony czas 

i pomoc przy wydawaniu posiłków oraz przygotowaniu i sprzątnięciu namio-

tów, stołów i ławek oraz doprowadzeniu wszystkich miejsc do należytego 

porządku. „Bóg zapłać”. 

2.  SKOCZÓW 8:00  Dzisiaj po nabożeństwie wyjazd do ZOO w Chorzowie. 

Przed kościołem podstawione zostaną trzy autobusy. Dzieci i rodziców, którzy 

zgłosili się na ten wyjazd, a są obecni w kościele, prosimy o nie wychodzenie 

z kościoła po nabożeństwie. Zanim wyjdziemy, zostaną podane bliższe 

informacje związane z wycieczką. 

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie serdecznie zaprasza jeszcze 

dzisiaj o godz. 15:00 na nabożeństwo w leśnym kościele na „Spowiedzisku” 

w Lesznej Górnej, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. 

4. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godzinę Biblijną:  

• Dębowiec – poniedziałek – 17:00 

• Pierściec – środa – 17:00 

• w Skoczowie w czwartek Godzina Biblijna nie odbędzie się. 

5. W piątek 24 czerwca w sali Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” odbędą 

się dwa spektakle na przywitanie wakacji. O godz. 17:00 wystawiony 

zostanie spektakl pt. „Kolorowy śmietnik”, a po zakończeniu i po 10-minu-

towej przerwie spektakl pt. „Zagubieni przyjaciele”. Wydarzenie organizo-

wane jest w ramach projektu finansowanego przez Urząd Miejski 

w Skoczowie. Zakończenie około godziny 19:00. Wystąpią aktorzy „Teatru 

Dobrego Serca” z Warszawy. Wstęp wolny. 

6. W najbliższą niedzielę, 26 czerwca, zapraszamy na następujące nabożeństwa:  

• Skoczów 8:00 – nabożeństwo połączone z jubileuszem 100-lecia 

Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu; 

• Skoczów 10:00 – nabożeństwo połączone ze Złotą Konfirmacją roczni-

ka 1972 – zapisy do jutra przed południem w kancelarii parafialnej. 
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• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

7. Przy tej okazji pragniemy poinformować, że zgodnie z uchwałą Rady 

Parafialnej w okresie wakacyjnym – czyli od początku lipca do końca sierpnia 

– w Skoczowie odprawiane będzie tylko jedno nabożeństwo o godz. 10:00, zaś 

w Pierśćcu nabożeństwa w tym okresie odbywać się będą o godz. 8:00. 

Nabożeństwa w Dębowcu i Simoradzu odbywać się będą zgodnie z do tej pory 

funkcjonującym haromonogramem.  

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. Są jeszcze 3 wolne miejsca dla dziewczyn w wieku 10-12 lat oraz 3 miejsca 

dla dziewczyn w wieku 13-16 lat na obozie w Międzywodziu w dniach od 26 

lipca do 5 sierpnia. Zgłoszenia u ks. Proboszcza.  

10. Ofiary na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa prosimy wpłacać 

do przyszłej niedzieli. Wpłat można dokonywać w kancelarii parafialnej, jak 

również poprzez konto parafialne z dopiskiem: „Ofiara na cele kultu 

religijnego – BPGA”. Za wszystkie złożone dary serdecznie dziękujemy. 

11.  SKOCZÓW i PIERŚCIEC:  Seniorów serdecznie zapraszamy do 

„Wakacyjnego Klubu Seniora”. Spotkania będą odbywały się w okresie od 

7 lipca do końca sierpnia w Sali chórowej w czwartki w godz. od 9:00 – 

12:00. W ramach tego klubu przewidziane są spotkania z ciekawymi ludźmi 

oraz dwie wycieczki: do Żywca i do Pszczyny. Zapisy i więcej informacji 

w kancelarii parafialnej.  

12. Już teraz informujemy, że w okresie wakacji odbędą się Dni Dobrej Nowiny 

dla Dzieci: 

• Skoczów od 1-5 sierpnia; 

• Dębowiec od 8-12 sierpnia. 

Bliższe informacje związane również z zapisami, zostaną podane w później-

szym terminie. 

13. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński, dlatego się je zapowiada: 

Tomasz Kłapsia, syn Romana i Urszuli zd. Ben, kawaler, wyzn. 

ewangelickiego oraz Vanessa Zgrzebniok, córka Andrzeja i Aliny zd. 

Lemberska, panna, wyznania ewangelickiego. 

14. Z karty żałobnej podajemy, że Panu Życia i Śmierci upodobało się odwołać 

z doczesności do wieczności śp. Emilię Chwastek, która zmarła 17 czerwca 

w wieku niespełna 88 lat, a zamieszkiwała w Iskrzyczynie, przy ul. Wiej-

skiej 1. Pogrzeb Zmarłej odbędzie się we wtorek, 21 czerwca, o godz. 14:00 

z kościoła w Skoczowie na cmentarz w Dębowcu. 
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 SKOCZÓW 8:00  

Modlitwa:  

• Dziś chcemy w społeczności zboru wraz z naszą siostrą Martą Rakus i jej 

rodziną dziękować Bogu za jej 90 lat życia. Dziękujemy Bogu za to, że 

nieustannie ją strzeże i jej błogosławi, że pozwala jej cieszyć się każdym 

przeżywanym dniem. Chcemy też dziś Boga szczególnie prosić o dalsze 

błogosławieństwo dla niej, aby nadal roztaczał nad nią skrzydła swojej 

ojcowskiej opieki, aby błogosławił każdy kolejny dzień jej ziemskiej drogi 

i obdarzał ją zdrowiem. O modlitwę dla swojej mamy proszą syn i córka wraz 

z rodzinami. 

My zaś dziękujemy za złożony przy tej sposobności dar na potrzeby Kościoła. 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

 

Chrzest: 

• Martyna Caban 

 

Wspomnienia: 

• W piąta rocznicę śmierci w społeczności zboru wraz z najbliższymi pragniemy 

wspomnieć śp. Gustawa Zmełty, który zmarł 21 czerwca 2017 r., przeżywszy 

niespełna 83 lata. Nasz brat zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Żebroka.  

Przy tej sposobności rodzina wspomina również jego żonę śp. Annę Zmełty, 

która zmarła 11 grudnia 2016 r. przeżywszy 79 lat.  

Zmarłych wspominają i o modlitwę proszą: córka, wnuczka z rodziną oraz 

dalsza rodzina. Pieśń nr 929.  

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

2.05.2022 r. w wieku 80 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Stalmacha.  

Zmarłego wspominają: żona z synem, brat, siostra oraz dalsza rodzina. 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Angelikę Pawlak, która zmarła 

5.05.2022 w wieku 29 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Osiedlowej. 

Zmarłą wspominają: rodzice, siostra, babcia, chrzestni, dalsza rodzina oraz 

koleżanki, koledzy i znajomi. 

Wszystkim rodzinom dziękujemy za ofiary na nasz kościół. 

 

 

 

 


