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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
21.08.2022 – 10. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan,  

lud, który wybrał sobie na dziedzictwo”    

                                                                                   Ps 33,12 

Odprawiający: Pierściec 8:00 – ks. Jan Badura 

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

Skoczów 10:00 – ks. Jan Badura 
  

1. W najbliższy czwartek ostatnie spotkanie Wakacyjnego Klubu Seniora. Tym 

razem uczestników Klubu zapraszamy na godz. 16:00. Chcemy spotkać się 

z panią dietetyk i podsumować dotychczasowe spotkania w ramach WKS-u. A 

także zaplanować dalsze comiesięczne spotkania. 

2. W najbliższą niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Skoczów 10:00 

3. Parafia nasza zaprasza młodzież w wieku 13-14 lat na wspólny wyjazd w góry. 

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. 

4. W kancelarii parafialnej do odbioru są zdjęcia z tegorocznej konfirmacji. 

5. 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. 

6. Został uruchomiony formularz zapisów na tegoroczny Ogólnopolski Zjazd 

Młodzieży Ewangelickiej, który tym razem odbędzie się w Wiśle, w dniach od 

7 do 9 października. Koszt udziału w Zjeździe dla osób zapisanych do końca 

sierpnia 140 zł, po tym terminie 160 zł. Więcej informacji na stronie Centrum 

Misji i Ewangelizacji. 

7. Na podstawie §8 Regulaminu Diecezjalnego i §22-30 Regulaminu Parafialnego 

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie wyznaczyła 

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 
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wybierać po jednym członku Synodu Diecezjalnego, zaś w Skoczowie 

3 przedstawicieli do Synodu Diecezjalnego. Wybory zostaną przeprowadzone 

po zakończeniu nabożeństw 25 września 2022 roku. 

8. Z karty żałobnej podajemy: 

• 15 sierpnia 2022 roku w Cieszynie zmarł śp. Stanisław Goszyk, który 

przeżył 66 lat. Zmarły mieszkał w Simoradzu przy ul. Dębina. Jego 

pogrzeb odbył się w piątek 19 sierpnia br. z kościoła w Simoradzu na 

przykościelny cmentarz; 

• 17 sierpnia 2022 roku w Cieszynie zmarła śp. Ludmiła Podżorny z d. 

Cieślar, która przeżyła 79 lat. Zmarła mieszkała w Pierśćcu przy ul. 

Łącznej. Jej pogrzeb odbył się wczoraj z kościoła w Pierśćcu na 

miejscowy cmentarz. 

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

9. Zapowiedzi: Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński, przeto ich 

zapowiedzi podaje się do Waszej wiadomości: 

• Damian Łukasz Wantulok, syn Andrzeja i Krystyny z d. Cienciała, 

zamieszkały w Simoradzu przy ul. Siennej, kawaler, wyznania ewangelicko-

augsburskiego i Katarzyna Pietrzak, córka Stefana i Danuty z d. Szczotka, 

zamieszkała w Simoradzu przy ul. Siennej, panna, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 11:15  

 

Po nabożeństwie Chrzest Święty: 

- Noemi Kurcjus 

 

 

DĘBOWIEC 10:00  

 

Wspomnienie: 

W społeczności zboru wraz z najbliższymi wspominamy śp. Jana Borutę, który zmarł 

14.12.2020 r., w wieku 77 lat, mieszkał w Dębowcu, przy ul. Słonecznej. Wspominają: 

żona, syn z rodziną, córka z mężem, siostry z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

Dziękujemy za ofiarę na remont organów w Dębowcu. 

 


