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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
11.09.2022 – 13. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych  

najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.”    

                                                                                  Mt 25,40 

Odprawiający: Skoczów 8:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30 – ks. Oskar Wild 
Ogrodzona 8:30 – ks. Jan Raszyk 

 Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
Simoradz 10:00 – ks. Oskar Wild 

Pierściec 10:00 – ks. Jan Raszyk 

 
  

1. W najbliższą niedzielę, 18 września 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Skoczów 8:00 – młodzieżowe i 10:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 – Dziękczynne Święto Żniw 

• Pierściec 10:00 

2. Serdecznie zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne, które odbywają się 

w Skoczowie i naszych filiałach. 

3. Młodzież zapraszamy na spotkania młodzieży, które odbywają się w soboty 

o godz. 18:00 w Sali młodzieżowej. 

4. W tym tygodniu Godziny Biblijne zostały odwołane, zapraszamy w kolejnym 

tygodniu. 

5.  DĘBOWIEC, SIMORADZ  W najbliższą środę 14 września spotkanie dla 

kobiet, w Dębowcu, na którym chcą razem się spotkać panie z Simoradza, 

Dębowca i Pszczyny. Spotkanie to rozpocznie się o godz. 17:00. 

6. W sobotę 17 września uczestników obozu w Międzywodziu zapraszamy na 

poobozowe spotkanie, które odbędzie się w sali parafialnej i w sali chórowej, 

a rozpocznie się o godz. 16:00.  

7. Ewangelicki Diakonat Żeński „ Eben – Ezer” w Dzięgielowie, serdecznie 

zaprasza na swoje doroczne Święto Diakonatu w 99 urodziny, które odbędzie 

się w niedzielę 18 września 2022 roku  o godz. 10.00 w ramach dziękczynnego 

nabożeństwa w kościele „Eben – Ezer” w Dzięgielowie. Okolicznościowe 

kazanie wygłosi - ks. dr Piotr Gaś , Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Warszawie. 

Podczas nabożeństwa usłuży pieśniami Kościelny Chór z Dzięgielowa. 

8. Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jaworzu  serdecznie zaprasza do udziału 

w dziękczynnym nabożeństwie z okazji Pamiątki Założenia Parafii i 

Poświęcenia Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. Uroczyste 

nabożeństwo odbędzie się 18 września 2022 o godz. 10.00, kazanie wygłosi ks. 

Marcin Pysz z Pisza. 
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9. Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat na zbiórki naszej parafialnej drużyny 

skautowej: Skautów na Skale. Zbiórki będą się odbywać dwa razy w miesiącu, 

w soboty w godzinach od 11:15 do 13:45, w ogrodzie parafialnym. Pierwsza 

zbiórka zaplanowana jest na 24 września. 

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

11. 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. 

12. 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.  

13. 14 września o godz. 17 w Łączce odbędzie się zebranie wiejskie, gdzie mdz.in. 

będzie głosowana 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.  

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

Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Kandydatów w tych wyborach 

można zgłaszać do dzisiejszej 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 dzisiejszej 

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

oddania głosu, można to uczynić zarówno w filiałach u członków Rady 

Parafialnej, jak i w kancelarii w Skoczowie. 

15. Z żałobnej karty: 

• 6 września pożegnaliśmy śp. Adama Madzię, który zmarł 2 września 2022 

roku, po przeżyciu 64 lat. Zmarły brat mieszkał w Międzyświeciu przy ul. 

Beskidzkiej; 

• Wczoraj, w sobotę 10 września odbył się w naszym kościele w Skoczowie 

pogrzeb śp. Hildegardy Tyrna, która zmarła 7 września 2022 roku po 

przeżyciu 81 lat. Zmarła siostra nasza mieszkała w Skoczowie przy ul. 

Torowej. 

„Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy przywiedli serca do mądrości”. 

 

 

SIMORADZ 10:00 
 

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Romana Raszyka, który zmarł 30 

lipca 2021r., miał lat niespełna 60, mieszkał w Simoradzu, przy ul. 

Głównej. Wspominają: żona, córka i syn z rodzinami, bliższa  i  dalsza 

rodzina. Dziękujemy za złożoną ofiarę 

 

SKOCZÓW 11:15 
 

Chrzest: Lilianna Kurzak 


