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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
23.10.2022 – 19. Niedziela po Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony,  

wybaw mnie, a będę wybawiony.     Jr 17,14 

 
Odprawiający: Skoczów 8:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 8:30 mł. – ks. dr Alfred Borski 

 Dębowiec 10:00  – ks. dr Alfred Borski 
Pierściec 10:00 – ks. Oskar Wild  

 
 

1. W czasie pieśni po kazaniu jesteśmy proszeni o złożenie ofiary na fundusz 

ewangelizacyjno-misyjny naszego Kościoła. 

2. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

3. Najbliższe spotkanie grupy Skautów na Skale na odbędzie się w sobotę, 

29.10.2022 r., o godz. 11:15. 

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

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

5. W najbliższą niedzielę, 30 października 2022 r., serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00 – nabożeństwo muzyczne, w czasie którego 

wystąpi Ustroński Chór Ewangelicki. 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00 

W najbliższą niedzielę po wszystkich nabożeństwach – tak w Skoczowie, jak 

również we wszystkich filiałach, serdecznie zapraszamy na zupę z dyni. 

Chcemy przez to podkreślić, że jako chrześcijanie i Ewangelicy całkowicie 

odcinamy się od pogańskich obrzędów Halloween, a dzień 31 października jest 

dla nas pamiątką Reformacji. Zaś dynie – te bardzo zdrowe warzywa nie są 

przez nas niszczone, ale spożytkowane do celu, w jakim zostały stworzone. 

6. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na Szkółki Niedzielne, które 

odbywają się równolegle z nabożeństwami w Skoczowie oraz w filiałach 

w Dębowcu i Pierśćcu. W Simoradzu szkółki odbywają się tylko w te niedziele, 

gdy nabożeństwo jest o godz. 10:00. 

7. Młodzież serdecznie zapraszamy na „Noc z Lutrem”, która odbędzie się 

w niedzielę 30.10.2022 r. od 18:00 do 21:30 w kościele ap. Jakuba Starszego 

w Ustroniu. W programie wspólny śpiew z zespołem S.D.G., inspirujące Słowo 

ks. Marka Michalika, czas na rozmowy przy kawie/herbacie. 
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8. 1 listopada, w Pamiątkę Umarłych, o godz. 15:00 na naszym cmentarzu 

w Skoczowie odbędzie się nabożeństwo, na które serdecznie zapraszamy. 

W związku ze Świętem Zmarłych chcielibyśmy się zwrócić do Was z tym 

samym apelem, co w poprzednich latach, by zrezygnować z przyozdabiania 

grobów sztucznymi kwiatami oraz by do minimum ograniczyć kupowanie 

zniczy. Proponujemy udekorować groby kompozycjami z żywych lub 

suszonych kwiatów, które są piękniejsze i do tego ulegają biodegradacji. Dzięki 

temu unikniemy też wysokich kosztów wywozu odpadów z cmentarza. 

Uczcijmy pamięć swoich bliskich np. przeznaczając pieniądze, które 

wydalibyśmy na zakup sztucznych kwiatów czy zniczy na coś o wiele bardziej 

pożytecznego. W naszej Diecezji prowadzona jest zbiórka „Fundusz dla 

żywych”, z której pieniądze przeznaczane są na zakup aparatury medycznej dla 

szpitali. Z kolei w naszej parafii, właśnie na naszym cmentarzu w Skoczowie, 

w dniach od soboty 29 października do wtorku 1 listopada prowadzona 

będzie zbiórka pieniędzy na planowane wykonanie nowych chodników 

w nowych sektorach cmentarza. W zbiórkę będą zaangażowane dzieci ze 

szczepu Skautów na Skale, konfirmanci z obu grup oraz młodzież, którym 

towarzyszyć będą członkowie rady parafialnej. Prosimy o wsparcie tej zbiórki. 

Lista ofiar na ten cel będzie dostępna również w kancelarii parafialnej. 

9. Zespół NSA i Parafia w Wiśle Malince zapraszają na wieczór uwielbienia 

i premierę debiutanckiej płyty tego zespołu. Koncert odbędzie się 6 listopada 

w Malince o godzinie 18:00. Wstęp wolny! 

10. Prenumeratorów Zwiastuna zapraszamy po odbiór najnowszego numeru. 

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

jest w terminie od 14-21 stycznia 2023 roku. Program wycieczki oraz bliższe 

informacje. Zapisy w kancelarii parafialnej do końca października razem 

z wpisowym 200 USD. Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz 

w kancelarii parafialnej. 

12. Diecezjalna Orkiestra Dęta zaprasza w swoje szeregi wszystkich grających na 

instrumentach dętych – szczególnie osoby grające na trąbce. 

13. W czasie dzisiejszych nabożeństw w ramach modlitwy o Kościoły członkow-

skie ŚFL, chcemy się modlić o Kościół w Ghanie. 

14. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• W miniony piątek 21 października br., pożegnaliśmy śp. Wandę Szturc 

z d. Zmożek, która zmarła 17.10.2022 r., w wieku 88 lat, a zamieszkiwała 

w Pogórzu, przy ul. Dworcowej. 

• Również w miniony piątek pożegnaliśmy śp. Emmę Makula z d. Komi-

nek, która zmarła 18.10.2022 r., w wieku 79 lat, a zamieszkiwała w Sko-

czowie, przy ul. Stalmacha. 

• Wczoraj, 22 października br., pożegnaliśmy śp. Emila Jenknera, który 

zmarł 15.10.2022 r., w wieku 85 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy 

ul. Gustawa Morcinka.  

 

 SKOCZÓW 10:00  

Roczek: Zuzanna Pieńkosz i błogosławieństwo jej brata: Sebastian Kowalski 


