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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
2.10.2022 – Dziękczynne Święto Żniw 

 
 

Hasło dnia: „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają,  

a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.”    

                                                                                  Ps 145,15 

Odprawiający: Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski, ks. Krzysztof Śledziński (kazanie) 

 
  

1. Parafianom z Iskrzyczyna serdecznie dziękujemy za udekorowanie ołtarza 

i przystrojenie kościoła na dzisiejsze Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto 

Żniw. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy zadbali o oprawę muzyczną 

naszego dzisiejszego nabożeństwa: Chórowi „Gloria” oraz Chórkowi 

Dziecięcemu „Nadzieja”, jak również dzieciom, które przyniosły koszyczki 

z owocami i warzywami. Dziękuję również chórzystom „Glorii” oraz 

pozostałym osobom za przygotowanie poczęstunku po nabożeństwie – na który 

oczywiście serdecznie zapraszamy. 

2. W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory delegatów z naszej Parafii do Synodu 

Diecezjalnego. Wybrani zostali (w kolejności alfabetycznej): 

• Skoczów: Agnieszka Borski, Marek Rymorz i Benedykt Urbańczyk. 

• Dębowiec: Adam Pastucha. Zastępca: Bogusław Czyż. 

• Pierściec: Urszula Barańska. Zastępca: Jerzy Niemiec. 

• Simoradz: Mariusz Jancarczyk. 

3. Dzisiaj po nabożeństwie można odebrać najnowszy numer Informatora 

Parafialnego. Polecamy go Waszej uwadze i zarazem prosimy o składanie ofiar 

na pokrycie kosztów drukowania. Zaś prenumeratorów Zwiastuna informu-

jemy, że jest do odbioru najnowszy numer tego czasopisma. 

4. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

5. W najbliższą środę panie zapraszamy na Spotkanie Kobiet w Skoczowie, które  

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

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

o godz. 18:00 w sali młodzieżowej. 

7. W najbliższą niedzielę, 9 października 2022 r., serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Skoczów: 8:00 (misyjne) i 10:00 

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00 – 33. pamiątka poświęcenia kościoła. Słowo Boże będzie 

zwiastował ks. senior Janusz Kożusznik z Zaolzia. Wystąpi również 
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Jakub Prokop – akordeonista z Zaolzia oraz Chór Męski „Gloria” ze 

Skoczowa. 

• Również w przyszłą niedzielę, w programie TVP Kultura o godz. 8:00, 

nadawane będzie nabożeństwo z kościoła Wang w Karpaczu. 

8. Dzieci serdecznie zapraszamy na Szkółki Niedzielne, które odbywają się 

równolegle z nabożeństwami w Skoczowie oraz we wszystkich naszych 

filiałach. Tym samym bardzo prosimy rodziców i dziadków, aby motywowały 

dzieci ro regularnego uczęszczania na szkółki. 

9. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Parafialnego Klubu Seniora, którego 

comiesięczne spotkania planujemy w każdą drugą środę miesiąca o godz. 

9:00 w Sali Chórowej. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na środę 

12 października. Parafialny Klub Seniora ma być kontynuacją Wakacyjnego 

Klubu Seniora. 

10. Chórzyści Chóru Męskiego „Gloria” serdecznie zapraszają na Jubileuszowy 

Koncert z okazji 40-lecia swojej działalności, który odbędzie się w sobotę 

15 października br. o godz. 17:00. W takcie koncertu wystąpią również chóry 

męskie z Cieszyna i Goleszowa.  

11. Parafia w Drogomyślu zaprasza na „Kolację dla Kobiet”, która odbędzie się 

w piątek, 4 listopada, w godz. 17:00 – 19:30. W programie m. in. rozważanie: 

„Przyciągnięta bożą miłością”, które wygłosi p. Bogusława Król. Zapisy do 

23 października w parafii w Drogomyślu. 

12. Serdecznie zapraszamy na parafialną wycieczkę do Izraela, która planowana 

jest w terminie od 21 – 28 stycznia 2023 roku. W programie wycieczki 

przewidziane jest zwiedzanie m. in.: Betanii, Betlejem, Hebronu, Jerycha, 

Kafarnaum, Masady, Qumran, Tyberiady, a w Jerozolimie m.in.: Wzgórze 

Świątynne, Sadzawka Betezda, Góra Oliwna, Bazylika Grobu, Ściana Płaczu 

oraz pobyt nad Morzem Martwym. Cena uzależniona jest od ilości osób, które 

będą chciały pojechać i może się wahać od 1180 do 1270 USD. Zapisy 

w kancelarii parafialnej do 17 października + wpisowe 200 USD. Więcej 

informacji na naszej stronie internetowej oraz w kancelarii parafialnej. 

13. Z żałobnej karty podajemy, że: 

• 27 września 2022 roku zmarł śp. Paweł Cieślar, który przeżył 74 lata, 

a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Targowej. Pogrzeb Zmarłego odbył 

się wczoraj w Wiśle. 

„Naucz nas liczyć dni nasze [Panie], abyśmy posiedli mądre serce!”  
Ps 90,12 

 

 

 

 

 

SKOCZÓW 12:00 

 

Chrzest: Jagoda Czyż 


