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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
28.08.2022 – 11. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia:    „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”    

                                                                                  1 P 5,5 

Odprawiający: Pierściec 8:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. Jan Raszyk 

 Dębowiec 10:00 – ks. Jan Raszyk 
Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

 
  

1. Zapraszamy 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. Dziś ostatnia możliwość zapisania w kancelarii parafialnej. 

2.  DĘBOWIEC 10:00  1 września w kościele w Dębowcu o godz. 8:15 

rozpocznie się modlitwa na rozpoczęcie roku szkolnego. Serdecznie 

zapraszamy uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli. 

3. 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.  

4. W najbliższą niedzielę, 4 września 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Skoczów 8:00  i 10:00 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00 

5. W przyszłą niedzielę odbędą się jeszcze pamiątki poświęcenia naszych 

kościołów, na które jesteśmy zaproszeni (alfabetycznie): 

• Parafia w Bładnicach zaprasza na 23. pamiątkę poświęcenia kościoła ap. 

Pawła. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00. Kazanie wygłosi ks. 

Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. W czasie nabożeństwa wystąpi chór „Sola 

Fide” z Goleszowa. Po nabożeństwie piknik parafialny. Zaś już od 

soboty, od godz. 16:00, odbędzie się sprzedaż kołaczy.  

• Parafia w Dzięgielowie zaprasza na pamiątkę założenia parafii i poświę-

cenia kościoła Eben-Ezer. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 9:30. 

Kazanie wygłosi bp Marcin Makula (EDW). Wystąpi też orkiestra dęta 

z Bystrzycy (Czechy). Po nabożeństwie obiad w ramach Święta 

Zborowego, a od godz. 13:30 dalsza część programu – w tym spektakl 

teatru „Eden” z Krakowa. 
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• Parafia w Wiśle Malince zaprasza na 1. rocznicę poświęcenia kościoła. 

Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:15, po którym posiłek. Ok. godz. 

14:30 odbędzie się uwielbienie z zespołem. Po raz drugi Parafia 

w Malince organizuje akcję czytania Biblii non stop. Początek czytania 

w poniedziałek 29 sierpnia o godz. 8:00, zakończenie przewidywane jest 

na czwartkowy wieczór 1 września. Na 15-minutowe „dyżury czytania” 

można się zapisać na stronie internetowej parafii w Malince. 

6. W niedzielę 4 września 2022 roku, po nabożeństwie w Skoczowie odbędzie się 

spotkanie rodziców konfirmantów, którzy mają być konfirmowani w 2023 

roku – grupa ks. Śledzińskiego. Nauki konfirmacyjne tej grupy rozpoczną się 

od 9 września. 

7. 14 września o godz. 17:00 w Łączce odbędzie się zebranie wiejskie, gdzie 

m.in. będzie przegłosowana propozycja przeznaczenia części środków funduszu 

sołeckiego na budowę parkingu obok naszego kościoła w Ogrodzonej. 

W związku z tym prosimy współwyznawców z Łączki o liczny udział 

w zebraniu.  

8. Synodalna Komisja ds. Kobiet zaprasza do udziału w 29. Ogólnopolskim 

Forum Kobiet Luterańskich, które odbędzie się w dniach 16-18 września 

2022 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie. Formularz zgłoszeniowy można 

znaleźć na stronie www.luteranki.luteranie.pl – zgłoszenia do 30 sierpnia, czyli 

do najbliższego wtorku. 

9. 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 

wybierać po jednym członku Synodu Diecezjalnego, zaś w Skoczowie 

3 przedstawicieli do Synodu Diecezjalnego. Wybory zostaną przeprowadzone 

po zakończeniu nabożeństw 25 września 2022 roku. 

10. W kancelarii parafialnej trwają zapisy na nauki konfirmacyjne dla grupy, 

która od września rozpocznie dwuletnie przygotowania do konfirmacji, a jest to 

grupa rocznika, który obecnie rozpoczyna naukę w siódmej klasie. 

11. 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. 

12. Zapowiedzi: Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński, dlatego 

zapowiedzi podaje się do wiadomości: 

• Bartosz Filip CIEMNIAK, syn Andrzeja i Wiesławy z d. Niemczyk, 

zamieszkały w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego, kawaler, 

wyznania ewangelicko-augsburskiego i Kornelia Joanna KUFELD, 

http://www.luteranki.luteranie.pl/
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córka Daniela i Jadwigi z d. Mendrek, zamieszkała w Katowicach przy 

Al. Rozdzieńskiego, panna, wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ślub 

odbędzie się w Cieszynie w plenerze – w Parku Pokoju. Cel zapowiedzi 

jest znany, a my prośmy łaskawego Boga, aby zamiarowi tych serc raczył 

pobłogosławić, bo jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, 

którzy go budują 

13. Z karty żałobnej podajemy: 

• 19 sierpnia 2022 roku w Skoczowie zmarła śp. Urszula Szturc z d. 

Kaszok, która przeżyła 60 lat. Zmarła mieszkała w Skoczowie przy ul. 

Osiedlowej. Jej pogrzeb odbył się 24 sierpnia br. z kościoła w Skoczowie 

na miejscowy cmentarz. 

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

 


