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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
31.10.2022 – Pamiątka Reformacji 

 
 

Hasło dnia: „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego,  

który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.”   1 Kor 3,11 

 

Odprawiający: Skoczów 17:00 – ks. dr Alfred Borski 
 Dębowiec 17:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 17:00 – ks. Oskar Wild  

Simoradz 17:00 – ks. Jan Raszyk 
 

 

1. Jutro, w pamiątkę Umarłych – 1 listopada 2022 r., zapraszamy na 

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

15:00. 

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. 

W związku ze Świętem Zmarłych Komisariat Policji w Skoczowie przekazuje 

bardzo cenne informacje: 

❖ wybierając się na cmentarz uprasza się o nie pozostawianie cennych 

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

zabierać ze sobą 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, 
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2. W najbliższym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

3. 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. 

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

ręcznych. Serdecznie zapraszamy. 

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

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

6. 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 czasie wszystkich nabożeństw w najbliższą niedzielę jesteśmy proszeni 

o złożenie ofiary przy ołtarzu, która przeznaczona będzie na pomoc parafiom 

diasporalnych. 

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

równolegle z nabożeństwami w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu oraz 

w Simoradzu, gdy nabożeństwo jest o 10:00 – czyli w dwie najbliższe niedziele. 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. 

Albowiem do takich należy Królestwo Boże” 
Łk 18,16 


