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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
14.08.2022 – 9. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać,  

a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać”. 

Łk 12,48 

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

Dębowiec 8:30 – ks. płk Zbigniew Kowalczyk 
 Simoradz 10:00 – ks. płk Zbigniew Kowalczyk 

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
  

1.  DĘBOWIEC  Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 

w przeprowadzenie Tygodnia Dobrej Nowiny w Dębowcu. Szczególnie tym, 

którzy byli naszymi gośćmi i prezentowali zawody: celnika – Andrzej Drozd, 

rybaka-wędkarza – Michał Fryda, rolnika-pasterza – Bogusława Smelik, 

żołnierza – Krzysztof Śledziński oraz tym, którzy prowadzili lekcje biblijne: 

Zofia Pilch, Bogusław Czyż, dodatkowo też wychowawcom ze stosownymi 

uprawnieniami: Jolancie Caputa, Dorocie Podżorskiej, Jakubowi Steblowi oraz 

wszystkim pozostałym zaangażowanym. Tegoroczny Tydzień Dobrej Nowiny 

został zrealizowany za zgodą Śląskiego Kuratorium Oświaty i otrzymał 

dofinansowanie z budżetu Gminy Dębowiec. TDN przebiegał pod hasłem 

„Biblijne zawody wczoraj i dziś”. 

2. W poniedziałek już tradycyjnie o godz. 17:00 Godzina Biblijna w Dębowcu. 

Serdecznie zapraszamy. 

3. W najbliższy czwartek Wakacyjny Klub Seniora o godz. 9:00 wyjeżdża do 

Pszczyny. Wyjazd z parkingu przy kościele. Obowiązują wcześniejsze zapisy 

na listę, która wyłożona była w czasie spotkania w miniony czwartek. 

4. W najbliższą niedzielę, 21 sierpnia 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Skoczów 10:00 

5. Parafia Ewangelicka w Goleszowie serdecznie zaprasza do udziału w 237. 

pamiątce poświęcenia kościoła w Goleszowie w poniedziałek 15 sierpnia 2022 

roku. O godz. 8:30 rozpocznie się poranek pieśni i muzyki religijnej. O godz. 

10:30 odbędzie się uroczyste nabożeństwo, podczas którego Słowo Boże będzie 

zwiastować ks. Paulina Hławiczka-Trotman z Wielkiej Brytanii. 

6. W niedzielę 21 sierpnia Parafia w Goleszowie zaprasza na pamiątkę 

poświęcenia kościoła filialnego w Godziszowie. Uroczyste nabożeństwo 

rozpocznie się o godz. 10:30. Słowem Bożym służyć będzie ks. Tomasz Bujok 

z Drogomyśla. 
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7. Parafia nasza zaprasza młodzież w wieku 13-14 lat na wyjazd na Szyndzielnię 

i na Klimczok. Wyjazd planowany jest na dzień 29 sierpnia 2022 roku na godz. 

9:00, obowiązują wcześniejsze zapisy w kancelarii parafialnej. Wyjazd jest 

dofinansowany przez Gminę Skoczów. 

8. Młodzież serdecznie zapraszamy na „Pożegnanie wakacji”, które odbędzie 

się w piątek, 2 września, o godz. 17:00. W programie: świetna zabawa, różne 

gry oraz tańce. Na koniec – ok. godziny 20:00 – zapraszamy również wszystkich 

parafian i nie tylko, na wspólne uwielbienie naszego Boga. Słowem Bożym 

podczas tego uwielbienia podzieli się ks. Oskar Wild. Jeżeli pogoda pozwoli, to 

spotkanie to odbędzie się na placu pomiędzy plebanią i biblioteką.  

9. Mamy jeszcze kilka miejsc na parafialną wycieczkę do Pragi w dniach 

3-4 września 2022 roku. Więcej informacji i zapisy (do najbliższego wtorku) 

w kancelarii parafialnej. 

10. W kancelarii parafialnej przyjmujemy zapisy na nauki konfirmacyjne dla 

młodzieży, która od września pójdzie do siódmej klasy szkoły podstawowej. 

11. Na podstawie § 8 Regulaminu Diecezjalnego i § 22-30 Regulaminu Parafial-

nego Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie wyzna-

czyła na niedzielę 25 września 2022 roku termin przeprowadzenia Wyborczego 

Zgromadzenia Parafialnego. W tym dniu zostaną przeprowadzone w naszej 

Parafii wybory do Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Kandydatów 

w tych wyborach można zgłaszać z zachowaniem przepisów prawa kościelnego 

najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami. Nasza Parafia została podzielona 

na 4 okręgi wyborcze. W filiałach w Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu będziemy 

wybierać po jednym członku Synodu Diecezjalnego, zaś w Skoczowie 4 przed-

stawicieli do Synodu Diecezjalnego. Wybory zostaną przeprowadzone 

w niedzielę 25 września 2022 roku. 

12. Są osoby, które pragną zawrzeć kościelny związek małżeński, przeto ich 

zapowiedzi podaje się do wiadomości: 

• Mariusz Duliba, syn Czesława i Grażyny z d. Cisak, zamieszkały 

w Bładnicach Dolnych, żonaty, wyznania ewangelicko-augsburskiego 

i Karina Duliba, z domu Procner, córka Jerzego i Lidii z d. Łomozik, 

zamieszkała w Bładnicach Dolnych, zamężna, wyznania ewangelicko-

augsburskiego. 

Cel zapowiedzi jest znany, a my prośmy łaskawego Boga, aby zamiarowi 

tych serc raczył pobłogosławić, bo jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno 

troszczą się i kłopoczą ci, którzy go budują. 

13.  Z karty żałobnej podajemy: 

• 10 sierpnia 2022 roku w domu w Simoradzu zmarła śp. Irena 

Stawarczyk z d. Socholik, która przeżyła 69 lat. Zmarła mieszkała 

w Simoradzu przy ul. Osiedle. Jej pogrzeb odbył się w dniu wczorajszym 

z kościoła w Simoradzu na przykościelny cmentarz. 

Panie, a Ty naucz nas obliczać dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. 
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 SKOCZÓW 10:00  

 

Roczek: 

• Oliwia Berek 

 

Wspomnienia: 

• W społeczności zboru wraz z najbliższymi po 6 tygodniach od śmierci 

wspominamy śp. Jana Benka, który zmarł 24 czerwca br. , w wieku 67 lat, a 

mieszkał w Wilamowicach, przy ul. Spokojnej. Zmarłego wspominają: żona, 

córki, zięciowie, wnuki, siostry z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

• W społeczności zboru wraz z najbliższymi po 6 tygodniach od śmierci 

wspominamy śp. Wandę Romanek, która zmarła 2 lipca br., miała lat niespełna 

86, a mieszkała w Skoczowie, przy ul. Kombatantów. Zmarłą wspominają: mąż, 

córka z rodziną, syn z rodziną, brat z rodziną, szwagierka z rodziną oraz dalsza 

rodzina. 

Rodzinom, które wspominają swoich drogich zmarłych dziękujemy za złożone 

dary na Kościół. 

 

Modlitwa za jednoroczne dziecko: 

• Dziś do modlitwy głównej chcemy załączyć jednoroczne dziecko – Maję 

Sikora, która dokładnie 10 sierpnia ukończyła pierwszy rok życia. Razem z jej 

rodzicami, dziadkami i rodzicami chrzestnymi, chcemy podziękować Panu 

Bogu za opiekę nad nią, a także prosić naszego Stwórcę o dalsze 

błogosławieństwo dla niej na każdy kolejny dzień. 

 

 

 SIMORADZ 10:00  

 

Wspomnienie: 

• W społeczności zboru wraz z najbliższymi w rok i 6 tygodni od śmierci 

wspominamy śp. Wandę Chrobok, która zmarła 29 czerwca 2021 r. , w wieku 

niespełna 55 lat, mieszkała w Simoradzu, przy ul. Krętej. Zmarła była  kościelną 

tutaj w Simoradzu, bardzo zaangażowana w sprawy Kościoła.  

Zmarłą wspominają: mąż, 2 córki z rodzinami, mama, siostra z rodziną, 

teściowa oraz dalsza rodzina i znajomi. 

 


