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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
24.07.2022 – 6. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię 

ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem,  

nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!”                Iz 43,1 

 

Odprawiający: Pierściec  8:00 – ks. dr Alfred Borski  
 Simoradz 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

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

  

 

1. W najbliższy wtorek rozpocznie się obóz dla dzieci i młodzieży organizowany 

przez Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie, w którym weźmie udział 

180 uczestników. Wyjazd na obóz nastąpi jutro o godzinie 22:00. Pół godziny 

wcześniej na parkingu przed kościołem w Skoczowie zostaną podstawione 

3 autobusy.  Uczestników i kadrę obozu chcemy załączyć dziś do modlitwy. 

2. W najbliższy czwartek kolejne spotkanie Wakacyjnego Klubu Seniora. Tym 

razem spotkamy się z pierwszym Polakiem, który zdobył tzw. koronę Europy. 

Będzie on również gościem spotkania otwartego dla wszystkich 

zainteresowanych w czwartek o godz. 18:00 w Domu Zborowym w Dębowcu. 

Serdecznie zapraszamy. 

3. W najbliższą niedzielę, 31 lipca, serdecznie zapraszamy na następujące 

nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Skoczów 10:00 

4. 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.  

5. Są osoby, które pragną wstąpić w związek małżeński, przeto ich zapowiedzi 

podajemy do waszej wiadomości: 

• Eryk Krzysztof Sztwiertnia, syn Andrzeja i Lucyny z domu Kąkol, zam. 

w Lesznej Górnej przy ul. Słonecznej, kawaler, wyznania ewangelicko-

augsburskiego i Aleksandra Maria Żylewska, córka Jana i Hanny 

z domu Lizakowska, zam. w Drogomyślu przy ul. Wiślańskiej, panna, 

wyznania rzymskokatolickiego. Ich ślub odbędzie się w najbliższy 

czwartek, 28 lipca, w naszym kościele w Skoczowie. 
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• Krystian Nikiel, syn Mirosława i Bernadety z domu Parchańska, zam. 

w Pierścu przy ul. Wrzosowej, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego 

i Aleksandra Anna Kubielas, córka Jerzego i Barbary z d. Zych, zam. 

w Wiśle, przy ul. Nowej, panna, wyznania ewangelicko-augsburskiego. 

Ich ślub odbędzie się w najbliższy piątek 29 lipca, w kościele rzymsko-

katolickim w Wiśle Głębcach. 

• Mateusz Kokot, syn Krzysztofa i Anny z domu Mikulska, zam. 

w Simoradzu przy ul. Długiej, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego 

i Sonia Bołuk, córka Krzysztofa i Jolanty z domu Wigłasz, zam. w Simo-

radzu przy ul. Długiej, panna, wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ich 

ślub odbędzie się w najbliższą sobotę, 30 lipca w naszym skoczowskim 

kościele. 

• Łukasz Jakub Sikora, syn Romana i Marzeny z domu Oczadły, zam. 

w Wilamowicach, kawaler, wyznania ewangelicko-augsburskiego 

i Patrycja Kisza, córka Krzysztofa i Izabeli z domu Tomaszko, zam. 

w Cieszynie przy ul. Górnej, panna, wyznania ewangelicko-augsbur-

skiego. Ich ślub odbędzie się 30 lipca 2022 roku w kościele Jezusowym 

w Cieszynie. 

6. Z karty żałobnej podajemy: 

• 18.07. zmarła śp. Halina Gembala z d. Kasafir, która przeżyła 75 lat, 

a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Targowej. Pogrzeb odbył się 

21 lipca w Skoczowie.  

• 20.07. zmarł śp. Tadeusz Pająk, który przeżył 60 lat, a zamieszkiwał 

w Kiczycach przy ul. Długiej. Pogrzeb odbył się w sobotę z kościoła 

w Skoczowie na cmentarz w Nierodzimiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Prośba o modlitwę za jednoroczne dziecko – Elizę. O modlitwę proszą rodzice, 

dziadkowie i rodzice chrzestni. 

 

 SKOCZÓW po nabożeństwie  

Chrzest: 

• Kuba Szalbot, 

• Liwia Łupieżowiec 


