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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
6.11.2022 – Trzecia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego 

 

Hasło dnia: „Błogosławieni pokój czyniący,  

albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.”  2 Kor 6,2b 

Odprawiający: Skoczów 8:00  –  młodzieżowe – ks. Oskar Wild 

 Skoczów 10:00  – ks. Oskar Wild 

Dębowiec 8:30  – ks. Krzysztof Śledziński 

 Simoradz 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10:00  – ks. dr Alfred Borski  
  

1. W czasie pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary przy ołtarzu na diasporę. 

2. W okresie od 29.10 do 1.11.br. zorganizowana była kwesta naszym cmentarzu 

w Skoczowie na budowę nowych chodników, w czasie której zebrano 

6.087,65 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.  

3. W tym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

4. W najbliższą środę, 9 listopada, serdecznie zapraszamy na: 

• Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora o 9:00 

• Spotkanie Koła Pań w Dębowcu o godz. 17:00. 

5. W najbliższy czwartek od godz. 7:00 rozpoczną się prace na naszym cmentarzu 

w Skoczowie, których celem jest przycięcie rosnących tam tui. W związku 

z tym zwracamy się z prośbą do panów, którzy mają wtedy czas, siły i chęci 

o przyjście z pomocą. Potrzebnych jest kilka osób do odnoszenia obciętych 

gałęzi i wrzucenia ich na przyczepę oraz do sprzątania na bieżąco miejsc, 

w których przycinka będzie wykonywana. Zgłoszenia u księży albo 

w kancelarii parafialnej. 

6. W najbliższy piątek, 11 listopada, chcemy spotkać się na wspólnej modlitwie 

o naszą ojczyznę, tym razem w czasie mszy w Kościele Rzymskokatolickim 

ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Początek o godz. 11:00.  

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

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

8. W najbliższą niedzielę, 13 listopada 2022 r., serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 misyjne  

  i 10:00 

• Dębowiec 8:30  

• Ogrodzona 8:30 

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

W przyszłą niedzielę, w czasie nabożeństwa misyjnego będziemy modlić się 

o prześladowanych chrześcijan, których jest co raz więcej na świecie, 

a prześladowania są coraz dotkliwsze. Gościem na tym nabożeństwie będzie 

Radosław Siewniak, oddany Bogu misjonarz, ewangelista i fizjoterapeuta, 

który wielokrotnie niósł pomoc zborom w prześladowanych krajach. 
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9. W następną niedzielę – 13 listopada, w programie TVP Kultura nadawane 

będzie nabożeństwo z kościoła w Golasowicach. Początek o godzinie 8:00. 

Zachęcamy do uczestnictwa. 

10. Również w przyszłą niedzielę Parafia w Wiśle-Malince zaprasza na koncert 

„Razem i przyjaciele” z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy 

o Prześladowanych Chrześcijan. W koncercie udział wezmą: Beata Bednarz 

wraz z zespołami „Dla Niego” ze Skoczowa i „Razem” oraz Chór z Nawsia. 

Relację na temat prześladowanego kościoła przedstawi Radosław Siewniak. 

Początek o 17:00. 

11. Również w niedzielę 13 listopada Parafia w Goleszowie zaprasza na wieczór 

uwielbienia z „Pastores & przyjaciele”. Początek o godz. 18:00 w kościele 

ewangelickim w Goleszowie. Wstęp wolny. 

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

równolegle z nabożeństwami w Skoczowie oraz we wszystkich naszych 

filiałach. Jednocześnie serdecznie zapraszamy rodziców dzieci ze szkółki 

niedzielnej na spotkanie przy kawie, które odbędzie się w niedzielę od dziś za 

dwa tygodnie 20 listopada (a nie jak było wcześnie podawane 13 listopada). 

Spotkanie odbędzie się ok. godz. 11:15 (po nabożeństwie głównym) w sali 

chórowej w Skoczowie. W tym czasie dzieci będą miały zapewnioną opiekę 

i atrakcje. 

13. Pragniemy poinformować, że powoli do końca dobiega akcja „Prezent pod 

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

wpłaty na tzw. wirtualną paczkę można dokonywać do 30 listopada.  

14. Do odbioru najnowszy numer Zwiastuna. Informujemy również, że można 

zgłaszać prenumeratę na rok 2023. 

15. Na cmentarzu znaleziono złotą obrączkę, którą można odebrać w kancelarii. 

16. Na przełomie maja i czerwca planowana jest Złota Konfirmacja rocznika 1972. 

Osoby, które chciałyby się zaangażować w organizację tego jubileuszu 

i spotkania, proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej. 

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

instrumentach dętych. 

18. W naszych modlitwach dzisiejszej niedzieli chcemy łączyć się z luteranami 

w Liberii. 

19. Z karty żałobnej: 

• W poniedziałek, 31 października 2022 roku zmarł śp. Konrad Foltyn, który 

przeżył 21 lat. Pogrzeb zmarłego odbył się wczoraj, w sobotę 5 listopada 

2022 roku z naszego kościoła w Skoczowie na cmentarz w Simoradzu. 

 

 SKOCZÓW i PIERŚCIEC 10:00  

Wspomnienie: 

• Wspominamy śp. Dariusza Kowalika, który zmarł 13 września 2022 roku 

w Bielsku-Białej w wieku 48 lat, a zamieszkiwał w Pierśćcu przy ul. Zielnej. 

O to wspomnienie i modlitwę zostaliśmy już poproszeni przy jego pogrzebie 

przez tych, którym nasz zmarły brat był bliski. Dziękujemy też za ofiarę, która 

wówczas została złożona na potrzeby Kościoła. 


