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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
3.07.2022 – 3. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy,  

aby szukać i zbawić to, co zginęło.”        Łk 19,10 

 

Odprawiający: Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 
Dębowiec 8:30  – ks. Krzysztof Śledziński  

Simoradz 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

 Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

 

 

1. W najbliższą niedzielę, 10 lipca, serdecznie zapraszamy na następujące 

nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00  

• Ogrodzona 8:30  

• W Dębowcu o godz. 10:00 odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 

pamiątki poświęcenia kościoła. Kazanie wygłosi ks. Piotr Uciński. 

W związku z tym nabożeństwo w Simoradzu w tą niedzielę nie 

odbędzie się. 

2.  SKOCZÓW i PIERŚCIEC:  Naszych 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 lub u księży. Jest jeszcze 7 miejsc z 30. 

3. Również od czwartku 7 lipca rozpoczyna się tegoroczny Tydzień 

Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który będzie trwał w tym roku tylko 4 dni: 

od czwartku do niedzieli. Zajęcia w czwartek i piątek rozpoczynają się o godz. 

15:30, natomiast w sobotę i niedzielę od godz. 10:00.  

4. Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z pastorową Lidią Czyż, 

które odbędzie się w środę, 13 lipca, o godz. 17:00 na placu przed salą 

parafialną, a w razie niepogody w sali parafialnej. Autorka przybliży nam 

kulisy najnowszej swojej powieści pt. „Popiół czy diament”. Spotkanie 

poprowadzi p. Halina Gatner.  

5. Dzieci serdecznie zapraszamy na Dni Dobrej Nowiny dla Dzieci: 

• Skoczów od 1-5 sierpnia; 

• Dębowiec od 8-12 sierpnia. 

Zapisy w kancelarii parafialnej lub w Filiale w Dębowcu. Konieczność wypeł-

nienia Karty Kwalifikacyjnej – co jest podyktowane tym, że akcja 

współfinansowana jest z budżetu Gmin w Dębowcu i Skoczowie.  

6. Tegorocznych konfirmantów informujemy, że w kancelarii parafialnej do 

odbioru są zdjęcia konfirmacyjne. 
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7. Rodziców młodzieży, która w czerwcu 2024 roku ukończy ósmą klasę (czyli 

tą, która we wrześniu tego roku rozpocznie 7 klasę) prosimy o zapisywanie 

swoich dzieci na naukę konfirmacyjną. Formularze zgłoszeniowe do 

pobrania są w kancelarii parafialnej.  

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

• Dominik Jarco, syn Adama i Marioli, zamieszkały w Iskrzyczynie, 

przy ul. Mirów, kawaler, wyznania ewangelickiego oraz Karina 

Nowak, córka Andrzeja i Danuty, zamieszkała w Ochabach, przy 

ul. Kameralnej, panna wyznania ewangelickiego. Ślub odbędzie się 

w najbliższy piątek w Pszczynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIERŚCIEC 8:00  

Wspomnienie:  

• Po 20 latach wspominamy śp. Emilię Bażanowską, która zmarła 9 lipca 2002 

roku w wieku 75 lat. Zamieszkiwała w Kiczycach, przy ul. Długiej. Przy tej 

okazji rodzina chce wspomnieć jej męża, śp. Jana Bażanowskiego, który 

zmarł 31.12.2004 roku w wieku 82 lat. 

Zmarłych wspominają: córka z rodziną i 2 synowie z rodzinami. 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę na potrzeby filiału w Pierśćcu 

Pieśń 915 


