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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
30.10.2022 – 20. Niedziela po Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od 

ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią  

i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.”     Mi 6,8 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00 – ks. dr Alfred Borski 
 Skoczów 10:00 muzyczne – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. Oskar Wild 
 Dębowiec 10:00 – ks. Oskar Wild 

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński  
  

 

1. Dziś po nabożeństwie, zapraszamy na pyszną zupę dyniową. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w jej przygotowanie. 

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

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. 

3. Jutro, w Dzień Pamiątki Reformacji zapraszamy na nabożeństwa 

reformacyjne w naszych kościołach. W Skoczowie, jak i naszych filiałach 

nabożeństwa rozpoczną się o godz. 17:00. 

4. W Dzień pamiątki Umarłych – 1 listopada 2022 r., zapraszamy na 

nabożeństwo na naszym cmentarzu w Skoczowie, które rozpocznie się o godz. 

15:00. 

Od dnia wczorajszego do 1 listopada na naszym cmentarzu w Skoczowie 

prowadzona jest kwesta, z której dochód zostanie przeznaczony na budowę 

chodników w nowej części cmentarza. 

W związku z 1 listopada Komisariat Policji w Skoczowie przekazuje 

następujący komunikat: 

❖ wybierając się na cmentarz uprasza się o nie pozostawianie cennych 

rzeczy w samochodach, a w portfelach, które nosimy przy sobie nie 

przetrzymujmy dużej ilości pieniędzy, jak również innych dokumentów, 

których utrata spowoduje nam niepotrzebne problemy, 

❖ w rejonie cmentarzy nie jeździć samochodem „na pamięć” i zachować 

szczególną ostrożność, gdyż w niektórych przypadkach może zostać 

wprowadzona zmiana organizacji ruchu, należ też pamiętać o tym, iż 

polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów 

świetlnych i znaków drogowych, 

5. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 
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6. W środę, 2 listopada, serdecznie zapraszamy na spotkanie dla Pań, które 

rozpocznie się o godz. 17:00 w Sali chórowej. Spotkanie poprowadzi pani Ilona 

Hajewska. 

7. W czwartek 3 listopada od godz. 15:30 do 17:00 spotkanie koła robótek 

ręcznych. Serdecznie zapraszamy. 

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

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

9. W najbliższą niedzielę, 6 listopada 2022 r., serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe i 10:00 

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00   

• Pierściec 10:00 

W przyszła niedzielę w czasie nabożeństw jesteśmy proszeni o złożenie ofiary 

przy ołtarzu, która przeznaczona będzie na diasporę. 

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

równolegle z nabożeństwami w Skoczowie oraz we wszystkich naszych 

filiałach. [POKAZAĆ ZAPROSZENIE] 

11. Pragniemy poinformować, że trwa 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.  

12. Parafia w Jaworzu serdecznie zaprasza nas na koncert Orkiestry 

Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który odbędzie się w jaworzańskim 

kościele 6 listopada o godz. 17:00. 

13. Na prośbę Gustav Adolf Werk Konsystorz naszego Kościoła zarządził zbiórkę 

solidarnościową na rzecz Kościoła Luterańskiego w Wenezueli, a dokładnie na 

pracę diakonijną wśród dzieci prowadzoną w parafii luterańskiej w Walencji 

(Wenezuela). 

14. W naszych modlitwach chciejmy prosić Boga o pokój dla rodziny zaginionego 

mieszkańca Simoradza Konrada Foltyna oraz o jego odnalezienie. 

15. Z karty żałobnej: 

• W środę 26.10.2022 roku zmarła śp. Helena Niemczyk, z d. Król, która 

przeżyła 81 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, ul. Osiedlowa 20/24. 

Pogrzeb zmarłej odbędzie się jutro, o godz. 12:00 z kościoła w Skoczo-

wie na cmentarz. 

• W czwartek 27.10.2022 r. zmarła śp. Maria Raszka z d. Janosz, która 

przeżyła 89 lat, a zamieszkiwała w Międzyświeciu, ul. Beskidzka 102. 

Pogrzeb zmarłej odbędzie się również jutro, o godz. 14:00 z kościoła 

w Skoczowie na cmentarz. 

 

 

 DĘBOWIEC 10:00  

Chrzest: 

• Karolina Kozok 


