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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
9.10.2022 – 17. Niedziela po Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.”  1 J 5,4 

 
Odprawiający: Skoczów   8:00 – ks. Oskar Wild 

 Skoczów 10:00 – ks. Oskar Wild 
Dębowiec  8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

 Simoradz10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski, ks. sen. Janusz Kożusznik 

  

1. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

2. W najbliższą środę, 12 października, serdecznie zapraszamy na spotkanie 

Parafialnego Klubu Seniora, które odbędzie się o godz. 9:00 w Sali Chórowej 

Parafialny Klub Seniora jest kontynuacją Wakacyjnego Klubu Seniora. 

3. W najbliższy piątek, 14 października w Bibliotece w Skoczowie, odbędzie się 

spotkanie autorskie z naszym parafianinem p. Mariuszem Jancarczykiem, 

autorem książki pt. „Pióro z obrazu Malczewskiego”. Książka zaprezentowana 

została w naszym najnowszym Informatorze Parafialnym. Początek spotkania 

o godz. 17:00. 

4. W najbliższą sobotę, 15 października, o godz. 17:00 Chórzyści Chóru 

Męskiego „Gloria” serdecznie zapraszają na Jubileuszowy Koncert z okazji 

40-lecia działalności. W koncercie wezmą udział również chóry męskie 

z Cieszyna i Goleszowa.  

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

o godz. 18:00 w sali młodzieżowej w Skoczowie. 

6. W najbliższą niedzielę, 16 października 2022 r., serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 młodzieżowe, 10:00  

• Ogrodzona – 8:30 

• Simoradz – 8:30 

• Dębowiec – 10:00 

• Pierściec – 10:00  

7. 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 do regularnego uczęszczania na szkółki. 

8. Polecamy Waszej uwadze najnowszy numer Informatora Parafialnego 

i zarazem prosimy o składanie ofiar na pokrycie kosztów drukowania. 
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9. Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się już coroczna akcja „Prezent pod 

Choinkę”. Paczki należy dostarczyć do naszej Parafii do 13 listopada – 

najlepiej w ostatnim tygodniu przed 13 listopada. Zaś wpłaty na tzw. wirtualną 

paczkę można dokonywać do 30 listopada.  

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

jest – UWAGA: zmiana terminu niezależna od naszej Parafii – nie 

w terminie od 21-28 stycznia, ale od 14-21 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 razem z wpisowym 200 USD. 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz w kancelarii parafialnej. 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00  

• Do modlitwy chcemy dziś załączyć Weronikę, która obchodzi 18-te urodziny. 

Pragniemy podziękować za już przeżyte lata i prosić Boga o dalsze 

błogosławieństwo. O modlitwę prosi mama. Dziękujemy za ofiarę złożoną 

przy tej okazji na potrzeby naszej Parafii. 

 

 SKOCZÓW 10:00  

• Chrzest: Igor Krystek 

• Modlitwa za trzyletnią Oliwię z okazji urodzin. Dziękujemy za ofiarę złożoną 

przy tej okazji na potrzeby naszej Parafii. 

• Wspomnienia: 

o W społeczności zboru wraz z najbliższymi wspominamy śp. Stanisława 

Szkawran, który zasnął w Panu dnia 15 września 2021 roku. Przy tej 

sposobności rodzina wspomina również jego żonę śp. Gertrudę 

Szkawran, która zmarła 28 sierpnia 1999 roku. O wspomnienie 

i modlitwę proszą: córka, dwóch wnuków z rodzinami oraz dalsza 

rodzina. 

o Po 8 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Janinę Knieżyk, która 

zmarła 25 lipca br., w wieku 88 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy 

ul. Słonecznej. Wspominają: córki z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

 

 PIERŚCIEC 10:00  

• Wspomnienie:  

o Pragniemy wspomnieć śp. Ludmiłę Podżorny z d. Cieślar, która zmarła 

po krótkiej chorobie przed 7 tygodniami w szpitalu w Cieszynie, w wieku 

79 lat. Zmarłą wspominają: mąż oraz dwie córki z rodzinami oraz dalsza 

rodzina. 


