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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
4.09.2022 – 12. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi”   

 1 P 5,5 
Odprawiający: Skoczów 8:00 – ks. Oskar Wild 

Skoczów 10:00 – ks. Oskar Wild  

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

Pierściec 10:00 – ks. Zbigniew Kowalczyk 

 
  

1.  SKOCZÓW 10:00  Zaraz, po zakończeniu tego nabożeństwa, odbędzie się 

spotkanie rodziców przyszłorocznych konfirmantów. 

2. Zapraszamy na Godziny Biblijne, które odbędą się: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 17:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

3. W najbliższą środę, 7 września, odbędzie się spotkanie dla pań, które 

poprowadzi pani Ilona Hajewska. Początek o godz. 17:00. 

4. W najbliższą niedzielę, 11 września 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Skoczów 8:00 – misyjne i 10:00 

• Dębowiec 8:30 

• Ogrodzona 8:30 

• Simoradz 10:00  – Dziękczynne Święto Żniw 

• Pierściec 10:00  

5. W tą samą niedzielę, 11 września, na antenie TVP Kultura retransmitowane 

będzie nabożeństwo z kościoła w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Początek 

o godz. 8:00. Zachęcamy do uczestnictwa. 

6. W przyszłą niedzielę odbędą się jeszcze pamiątki poświęcenia naszych 

kościołów, na które jesteśmy zaproszeni: 

• Parafia w Goleszowie zaprasza do Lesznej Górnej. Nabożeństwo 

rozpocznie się o godz. 10:30. Słowo Boże zwiastować będzie 

ks. Tymoteusz Bujok z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. 

• Parafia Wieszczęta-Kowale zaprasza na 73. rocznicę poświęcenia kościo-

ła oraz 30-rocznicę erygowania parafii. Rozpoczęcie o 10:00. Słowo 

Boże zwiastować będzie bp Adrian Korczago. 

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.  
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8. Ewangelicki Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, zaprasza na 

doroczne Święto Diakonatu w 99 rocznicę powstania, które odbędzie się 

w niedzielę 18 września, o godz. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Piotr Gaś 

z Warszawy. 

9. W niedzielę 25 września 2022 roku w naszej Parafii odbędą się wybory do 

Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Kandydatów w tych wyborach 

można zgłaszać do przyszłej niedzieli – czyli do 11 września. W każdym 

z naszych filiałów wybrany zostanie jeden przedstawiciel do Synodu Diecezji, 

a w Skoczowie zostaną wybrani trzej tacy przedstawiciele. Od przyszłej 

niedzieli będzie też można sprawdzać listy osób, które uprawnione są do 

oddania głosu. 

10. Można się jeszcze zapisać na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, 

który odbędzie się w Wiśle, w dniach od 7 do 9 października. Koszt udziału 

w Zjeździe wynosi 160 zł. 

11. 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. 

12. Prenumeratorów Zwiastuna informujemy, że do odbioru jest najnowszy numer 

naszego kościelnego czasopisma. 

13. Skoczowska parafialna „Biblioteka dla każdego” zaprasza do wypożyczania 

książek, kaset i płyt CD oraz DVD. Na czytelników czeka prawie 10 tysięcy 

pozycji książkowych, a wśród nich: powieści, kazania, poradniki i biografie, 

a także codzienne rozważania, śpiewniki, materiały dotyczące historii 

chrześcijaństwa oraz różne pozycje naukowe z różnych dziedzin. Można 

wypożyczyć literaturę związaną z rodziną, małżeństwem, zdrowiem, radzeniem 

sobie z uzależnieniami i pokonywaniem trudności. Na miłośników filmów 

i muzyki czeka wyjątkowa płytoteka. Można obejrzeć ciekawe filmy o różnej 

tematyce oraz posłuchać wykładów, seminariów, kazań i różnego rodzaju 

koncertów. Biblioteka czynna w każdą niedzielę po nabożeństwach oraz 

w tygodniu, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej 

oraz na ulotkach. Godziny otwarcia są też na drzwiach sali parafialnej przed 

biblioteką. Zapraszamy! 

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

podaje się do waszej wiadomości: 

• Piotr Jakub Szwarc, syn Piotra i Ireny, kawaler, wyznania 

ewangelickiego, zam. w Ustroniu przy ul. Drozdów i Marlena Plinta, 

córka Kazimierza i Lidii, panna, wyznania ewangelickiego, zam. 

w Simoradzu przy ul. Podlesie; 

• Jan Ciosk, syn Jerzego i Danuty, kawaler, wyznania ewangelickiego, 

zam. w Wilamowicach przy ul. Iskrzyczyńskiej i Dominika Klaudia 

Krawczyk, córka Wiesława i Moniki, panna, zam. Międzyświeć, ul. 

Beskidzka. 
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SKOCZÓW 10:00 

 

Chrzest: 

• Emilia Kawulok 

 

Wspomnienia: 

• Po 6 tygodniach wspominamy śp. Bogumiła Gorgosza, który zmarł 23 lipca br., 

w wieku 92 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Łęgowej. Zmarłego 

wspominają: żona i dwie córki z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

• Po 6 tygodniach wspominamy śp. Halinę Gembala, która zmarła 18 lipca br., 

w wieku 75 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Targowej. Zmarłą 

wspominają: syn i córka z rodzinami, dalsza rodzina, znajomi i sąsiedzi. 

Rodzinom wspominającym swoich bliskich dziękujemy za złożone ofiary na 

potrzeby naszej Parafii. 

 

 


