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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
31.07.2022 – 7. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz 

współobywatelami świętych i domownikami Boga!”    Ef 2,19 

 

Odprawiający: Pierściec  8:00 – ks. Krzysztof Śledziński  
 Simoradz 8:30 – ks. Jan Raszyk 

Dębowiec 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
  

 

1. W poniedziałek o godz. 17:00 Godzina Biblijna w Dębowcu. Serdecznie 

zapraszamy. 

2. 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.  

3. W najbliższy czwartek Wakacyjny Klub Seniora udaje się na wycieczkę do 

Żywca, serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zapisali się na listę 

wydcieczki. 

4. W najbliższą niedzielę, 7 sierpnia 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00 

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Skoczów 10:00 

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej zaprasza na uroczyste 

nabożeństwo z okazji 92 rocznicy poświęcenia swojego kościoła, która 

odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia o godz. 10:00. Słowem Bożym służył będzie 

ks. Jakub Retamaniak z Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła 

Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Nabożeństwo poprzedzone 

będzie porankiem pieśni o godz. 9:00 – wystąpi miejscowy zespół CDN oraz 

Ewangelicki Chór z Bażanowic. 

6. Parafia Ewangelicko-Augsburska Brenna-Górki serdecznie zaprasza na 

Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła ap. Bartłomieja w Brennej. 

Dziękczynne nabożeństwo odbędzie się w niedzielę, 7 sierpnia br. o godzinie 

10:00. Słowem Bożym służył będzie Ks. Wojciech Pracki z Opola. Po 

nabożeństwie piknik parafialny. 

7. Nasza parafia organizuje wycieczkę do Pragi w dniach 3-4 września 2022 roku. 

Więcej informacji i zapisy w kancelarii parafialnej. 
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8. W kancelarii parafialnej do odbioru są zdjęcia z tegorocznej konfirmacji. 

9. W kancelarii parafialnej trwają również zapisy na nauki konfirmacyjne dla 

grupy, która od września rozpocznie dwuletnie przygotowania do konfirmacji, 

a jest to grupa rocznika, który od września pójdzie do siódmej klasy szkoły 

podstawowej. 

10. Z karty żałobnej podajemy: 

• 30 czerwca 2022 roku w Berlinie zmarł śp. Bogdan Nowosielski, który 

przeżył 87 lat. Zmarły w ostatnich latach życia mieszkał w stolicy 

Niemiec, a wcześniej związany był z Pierśćcem, gdzie 27 lipca 2022 roku 

odbył się jego pogrzeb z naszego ewangelickiego kościoła na miejscowy 

cmentarz; 

• 23 lipca 2022 roku w Cieszynie zmarł śp. Bogumił Gorgosz, który 

przeżył 92 lata. Zmarły mieszkał w Skoczowie przy ul. Łegowej. Pogrzeb 

zmarłego odbył się 27 lipca z naszego kościoła w Skoczowie; 

• 25 lipca w Cieszynie zmarła śp. Janina Knieżyk z domu Król, która 

przeżyła 88 lat. Zmarła mieszkała w Skoczowie przy ulicy Słonecznej. 

Jej pogrzeb odbył się 28 lipca z kościoła w Skoczowie. 

Panie, a Ty naucz nas obliczać dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Wspomnienie: 

W społeczności zboru wraz z najbliższymi w 6 tygodni od śmierci, pragniemy 

wspomnieć śp. Helenę Kohót z domu Bujok, która zmarła 19 czerwca 2022 roku 

przeżywszy niespełna 87 lat. Zmarła mieszkała w Międzyświeciu przy ul. 

Cieszyńskiej. Zmarłą wspominają jej córki z rodzinami. 

 


