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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
25.09.2022 – 15. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 

Hasło dnia: „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego,  

  gdyż On ma o was staranie.”     1 P 5,7 

Odprawiający: Skoczów 9:00 + Wybory do Synodu Diecezjalnego – ks. dr Alfred Borski 
Simoradz 8:30 + Wybory do Synodu Diecezjalnego – ks. Andrzej Mendrok 

 Dębowiec 10:00 + Wybory do Synodu Diecezjalnego – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10:00  + Wybory do Synodu Diecezjalnego – ks. Oskar Wild 

 

1. Dziś, 25 września 2022 roku, przed rozpoczęciem nabożeństwa, w naszej 

Parafii odbędą się wybory do Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. 

W każdym z naszych filiałów wybrany zostanie jeden przedstawiciel do Synodu 

Diecezji, a w Skoczowie zostaną wybrani trzej tacy przedstawiciele. Dlatego 

teraz rozpoczniemy procedurę wyborczą i przeprowadzimy wybory. Po oddaniu 

głosów rozpoczniemy nabożeństwo, a Komisja Skrutacyjna policzy w tym 

czasie oddane głosy. Protokół głosowania oraz protokół Zebrania Sprawozdaw-

czego zostanie odczytany po nabożeństwie. I dopiero potem nastąpi zakoń-

czenie modlitwą.  

 

W tym momencie: WYBORY DO SYNODU DIECEZJALNEGO 

 

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA ODCZYTANE PO GŁOSOWANIU 

W czasie odczytywania ogłoszeń Komisja Skrutacyjna zajmie przeznaczone 

do liczenia głosów miejsce, a w Skoczowie dodatkowo uczestnicy Warsztatów 

Muzycznych z Beatą Bednarz będą mieli możliwość przejścia do kościoła.  

 

2. W najbliższą niedzielę, 2 października 2022 roku, serdecznie zapraszamy na 

Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie, które rozpocznie 

się 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.  

Podajemy też 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. 
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- do orszaku zapraszamy też wszystkich 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 albo ofiarę mogą 

oczywiście składać parafianie z innych rejonów naszej Parafii. Nadwyżka 

będzie dołączona do ofiary na Domy Opieki. 

• W związku ze Świętem Żniw nie odbędą się Szkółki Niedzielne. 

Po nabożeństwie Chór „Gloria” zaprasza na tradycyjny chleb z miodem. 

3. Młodzież zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się w soboty 

o godz. 18:00 w Sali młodzieżowej. 

4. Serdecznie zapraszamy na Godziny Biblijne w najbliższym tygodniu: 

• Dębowiec – poniedziałek o 17:00 

• Pierściec – środa o 17:00 

• Skoczów – czwartek o 17:00 

5. W sobotę 1 października na godz. 16:00, zapraszamy młodzież klas siódmych 

wraz z rodzicami na spotkanie w sprawie nauk konfirmacyjnych. To nowa 

grupa, która będzie przygotowywać się do Konfirmacji, która odbędzie się 

w roku 2024. 

6. 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.  

7. Z karty żałobnej podajemy: 

• 13.09.2022 r. zmarł śp. Dariusz Kowalik, który przeżył 48 lat, 

a zamieszkiwał w Pierśćcu przy ul. Zielnej. Pogrzeb Zmarłego odbędzie 

się w najbliższy wtorek, o godz. 12:00 z kościoła w Skoczowie, na 

cmentarz komunalny w Pierśćcu. 

 

 WSZĘDZIE  

• Modlitwa przyczynna za ks. bpa Pawła Anweilera, który przebywa w szpitalu 

po operacji. Do modlitwy dołączyć również najbliższych ks. Biskupa. 

 

 SKOCZÓW 9:00  

Wspomnienie:  

• Po roku od śmierci wspominamy śp. Karola Steklę, który zmarł 13.09.2021 r., 

w wieku 70 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Prostej. Zmarłego 

wspominają: żona, córka i syn z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

• Po roku od śmierci wspominamy śp. Annę Papiernik, która zmarła 

25.09.2021 r., w wieku 67 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Dolny 

Bór. Zmarłą wspomina córka z rodziną. 


