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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
18.09.2022 r. - 14. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło tygodnia: „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj  

wszystkich dobrodziejstw Jego!”      Ps 103,2 

Pieśni: 483, 593, 713, 308; Intr: 69 + wsp. 913 (1-2) 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00 – mgr teol. Bogusław Czyż (młodzieżowe) 

 Skoczów 10:00  – ks. Jan Raszyk 

 Dębowiec 10:00  – ks. dr Alfred Borski (Dziękczynne Święto Żniw) 
 Simoradz 8:30 – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00 – mgr teol. Bogusław Czyż 

 
  

1. Parafia ewangelicka Brenna-Górki zaprasza na Koncert Uwielbiający, który 

odbędzie się dzisiaj (18 września), o godzinie 18:00 w kościele w Brennej. 

Wystąpią: Diakonia Muzyczna Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Wszystkich 

Świętych i Zespół Młodzieżowy Parafii Ewangelickiej Brenna-Górki. 

2. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne  

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 17:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

3. W najbliższą środę zapraszamy na Koło Robótek Ręcznych, które odbędzie się 

w sali chórowej o godz. 15:00. 

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

o godz. 18:00 w Sali młodzieżowej. 

5. Dzieci w wieku 7-13 lat zapraszamy 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. 

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

w Skoczowie i naszych filiałach w czasie trwania nabożeństw. 

7. W najbliższą niedzielę, 25 września 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Skoczów 9:00 (muzyczne) 

• Simoradz 8:30 (młodzieżowe) 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00  (Dziękczynne Święto Żniw) 

W czasie wszystkich nabożeństw odbędą się wybory do Synodu Diecezjalnego 

Diecezji Cieszyńskiej. W każdym z naszych filiałów wybrany zostanie jeden 

przedstawiciel do Synodu Diecezji, a w Skoczowie zostaną̨ wybrani trzej tacy 

przedstawiciele. Do wyborów zostali zgłoszeni w kolejności alfabetycznej:  

• w Skoczowie: Agnieszka Borski, Marek Rymorz i Benedykt Urbańczyk;  

• w Dębowcu: Bogusław Czyż i Adam Pastucha;  
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• w Pierśćcu: Urszula Barańska i Jerzy Niemiec;  

• w Simoradzu: Mariusz Jancarczyk.  

Aby móc wziąć udział w głosowaniu, trzeba mieć opłaconą do końca stycznia 

2022 składkę kościelną za rok 2021. Dlatego bardzo prosimy, aby sprawdzić 

swoje nazwisko, czy znajduje się na liście osób uprawnionych do głosowania, 

co można uczynić do najbliższego czwartku w kancelarii parafialnej oraz 

w filiałach u członków Rady Parafialnej. 

8. Parafia ewangelicka w Bielsku zaprasza na koncert charytatywny pt.: 

„Z Ukrainą w sercu”. Koncert odbędzie się w czwartek 22 września br. 

o godzinie 18:00, w kościele Zbawiciela w Bielsku, w czasie którego wystąpi 

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy. Wstęp jest wolny, natomiast 

artyści będą po koncercie kwestować na rzecz trudnej sytuacji w Ukrainie. 

9. Parafia ewangelicka w Goleszowie serdecznie zaprasza na pamiątkę poświę-

cenia kościoła w Kozakowicach. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w 

niedzielę 25 września o godz. 10:30. Słowo Boże zwiastować będzie ks. 

Mirosław Czyż z Pszczyny. 

10. Za dwa tygodnie, w niedzielę 2 października, pragniemy obchodzić 

Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie o godz. 10:00. 

Nabożeństwo będzie połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą. Prosić 

będziemy też o złożenie ofiary ołtarzowej, która przeznaczona będzie na 

działalność diakonijną naszego Kościoła, a w szczególności na Domy Opieki 

prowadzone przez nasz Kościół. W związku zaś ze szczególnym charakterem 

tego nabożeństwa pragniemy już teraz podać dodatkowe informacje: 

• Nabożeństwo rozpocznie się od procesjonalnego wejścia do kościoła. 

Oprócz księży i rady parafialnej do orszaku zaproszeni są: 

-  tegoroczni konfirmanci; 

- dzieci z koszyczkami z warzywami i/lub owocami. Rodziców 

zachęcamy do przygotowania dzieciom małych koszyczków. To taki 

wymowny sposób, aby dzieci uczyły się nie tylko poszanowania 

darów, jakie otrzymujemy od naszego niebiańskiego Ojca, ale również 

tego, by się nimi dzielić. Jeżeli jest to możliwe, to prosimy, aby dzieci 

miały strój cieszyński – co nie jest oczywiście obowiązkowe. 

- do orszaku zapraszamy też wszystkich naszych parafian, którzy 

posiadają stroje cieszyńskie, by nie tylko nadać temu świętu 

przepięknej oprawy, ale by podkreślić związek z tą ziemią, która przez 

tyle lat nas żywi i utrzymuje. 

• W tym roku za wystrój skoczowskiego kościoła w czasie tego Święta 

Żniw odpowiedzialni są parafianie z Iskrzyczyna. Dary prosimy 

przywozić do piątku (30 września) do godziny 16:00. Jeżeli ktoś nie 

posiada warzyw czy owoców, z którymi chciałby się podzielić, a chciałby 

wesprzeć to szczególne udekorowanie naszego kościoła, to może to 

uczynić wpłacając na ten cel ofiarę. Pomoc w przyozdobieniu ołtarza 
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albo ofiarę mogą oczywiście składać parafianie z innych rejonów naszej 

Parafii. Nadwyżka będzie dołączona do ofiary na Domy Opieki. 

• Po nabożeństwie Chór „Gloria” zaprasza na tradycyjny poczęstunek: 

chleb z miodem. Będzie też przygotowany poczęstunek w postaci chleba 

z tzw. wyrzoskami.  

11. Młodzież może się̨ jeszcze zapisać́ na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 

Ewangelickiej, który odbędzie się̨ w Wiśle, w dniach od 7 do 9 października. 

Koszt udziału w OZME wynosi 160 zł. 

12. Tradycyjnie zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej „Prezent pod 

Choinkę”. Informacje na plakatach oraz w internecie.  

13. Są̨ osoby, które pragną̨ wstąpić́ w związek małżeński, przeto ich zapowiedzi 

podaje się̨ do wiadomości: 

• Szymon Damian Kolarczyk, syn Krzysztofa i Joanny, kawaler, wyzna-

nia ewangelickiego, zam. w Bielsku-Białej ul. Urodzajna i Izabella 

Barbara Tomica, córka Zbigniewa i Elżbiety, panna, wyznania ewange-

lickiego, zam. w Bielsku-Białej ul. Urodzajna. 

 

 

 WSZĘDZIE  

• Do modlitwy przyczynnej dołączamy ks. bpa Pawła Anweilera, który przebywa 

w szpitalu, a jego stan lekarze określają jako poważny.   

 

 

 SIMORADZ 8:30  
 

Wspomnienie: 

• Po 10 latach wspominamy śp. Wandę Bijok, która zmarła 9 września 2012 r., 

w wieku 42 lat, a zamieszkiwała w Simoradzu przy ul. Długiej. Wspominają: 

mąż z dziećmi, mama, brat, bliższa i dalsza rodzina. 


