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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
13.11.2022 – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego 

 
 

Hasło dnia: „My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym.”  
         2 Kor 5,10 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00 –  misyjne – ks. Krzysztof Śledziński 
 Skoczów 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Ogrodzona 8:30 – ks. Oskar Wild 

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

  
 

1. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

2. W czwartek, 17 listopada, serdecznie zapraszamy na Koło Robótek Ręcznych 

w Skoczowie w Sali chórowej o godz. 15:30. 

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

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

4. W najbliższą niedzielę, 20 listopada 2022 r. – w Niedzielę Wieczności, 

serdecznie zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  i 10:00  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00   

• Pierściec 10:00 

Nabożeństwo w Dębowcu, będzie nabożeństwem z Sakramentem Ołtarza dla 

seniorów, zaś na wszystkich naszych nabożeństwach będziemy chcieli 

wspominać tych wszystkich, których w ciągu mijającego roku kościelnego 

pożegnaliśmy na naszych cmentarzach. 

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

równolegle z nabożeństwami w Skoczowie oraz we wszystkich naszych 

filiałach. Za tydzień po nabożeństwie około godz. 11:15 zapraszamy dzieci ze 

szkółki i ich rodziców na spotkanie w sali chórowej w Skoczowie. 

6. Pragniemy poinformować, że dobiega do końca coroczna akcja „Prezent pod 

Choinkę”. Paczki należy dostarczyć do naszej Parafii do jutra. Zaś wpłaty na 

tzw. wirtualną paczkę można dokonywać do 30 listopada.  

7. Informujemy również, że można zgłaszać prenumeratę Zwiastuna na rok 2023. 

8. Na cmentarzu znaleziono złotą obrączkę, którą można odebrać w kancelarii. 
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9. Na przełomie maja i czerwca planowana jest Złota Konfirmacja rocznika 1973. 

Osoby, które chciałyby się zaangażować w organizację tego jubileuszu 

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

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

instrumentach dętych. 

11. W naszych modlitwach dzisiejszej niedzieli chcemy łączyć się z luteranami na   

Madagaskarze 

 

 

 

 

 DĘBOWIEC 8:30 i SIMORADZ 10:00  

Wspomnienie: 

• W Urzędzie  Gminy w Dębowcu przyjmowane są wnioski o zakup 

preferencyjny węgla. Osoby zainteresowane zakupem prosimy o przybycie do 

Urzędu w celu złożenia wniosku. 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00  

• Dziś chcemy wraz z naszym bratem i jego rodziną dziękować Bogu za jubileusz 

jego 70 urodzin, a także prosić Boga o błogosławieństwo na kolejne lata życia. 

 

 

 WSZĘDZIE  – Modlitwa o Madagaskar 

 

SYTUACJA NA MADAGASKARZE 

Madagaskar, wyspę-państwo zamieszkuje 10 grup etnicznych liczących razem 

przeszło 26,5 miliona mieszkańców. 54% z to chrześcijanie, a z tego aż 30% to 

protestanci – głównie kalwiniści i luteranie. 

Malgaski Kościół Luterański powstał w 1950 r. i liczy dziś 4 miliony członków 

w tym ponad 1700 duchownych (także kobiet) i teologów pracujących w przeszło 

7000 parafii i stacji kaznodziejskich. Luteranizm na wyspie pojawił się za sprawą 

misjonarzy z Norwegii, którzy przybyli tam pod koniec lat 60. XIX w. 

Mimo licznej społeczności wiernych, zorganizowanej struktury, własnych 

uczelni teologicznych i radia, Kościół malgaski mocno odczuwa skutki trudnej 

sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju. Ponad 80% ludzi żyje tam w ubóstwie. 

Niewydolny jest system opieki zdrowotnej. Na milion mieszkańców przypada 

w szpitalach 5 łóżek do intensywnej terapii pacjentów, co wydatnie przełożyło się na 

liczbę zgonów podczas epidemii COVID-19. 

 

MODLITWA: 

Panie Boże Ty w swoim Synu pokazałeś nam jak należy się modlić. Przez 

Twoją obecność i miłość, nie możemy powiedzieć, że nic nas nie łączy. Łączysz nas 

Ty, Twoje obietnice, dana nam nadzieja i przyszłość, którą przygotowałeś dla ludzi w 

swoim Królestwie. 
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Dzisiaj chcemy prosić Ciebie o Chrześcijan w Republice Madagaskaru, ale 

także o tych, którzy Ciebie w tym kraju nie przyjęli, a przez głoszenie Twojego Słowa 

mają szansę uwierzyć. Prosimy o ludzi kraju, który wielu z nas kojarzy z ciepłem, 

plażami, tym co tu na ziemi nazywamy rajskimi stronami świata. Który wielu 

odwiedza, żeby cieszyć się odpoczynkiem i ofertą różnych kurortów. 

My jednak wiemy, jak bardzo ten kraj potrzebuje Ciebie i Twojego działania. 

Jak potrzebuje, żebyś poruszał serca ludzi, którzy swoimi decyzjami, mogliby zmienić 

sytuację tak wielu żyjących tam biednych, cierpiących wskutek głodu, niezwykle 

trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. 

80% tamtejszych mieszkańców codziennie kładzie się spać z troską czy jutro 

będą mogli ucieszyć się najprostszym posiłkiem. Wielu dotkniętych jest chorobami 

i nie może liczyć na taką pomoc jak my. Wielu w czasie pandemii, pożegnało swoich 

bliskich. Ci których budzisz do kolejnych dni, stale zagrożeni są różnego rodzaju 

epidemiami, z powodu niedoboru pożywienia, leków, środków higieny. Ty wiesz, jak 

mało jest tam miejsc w szpitalach, jak bieda i troska o utrzymanie rodziny, są 

powodem różnego rodzaju złych zachowań, przestępczości. 

Prosimy o Madagaskar, o tamtejszy Kościół Luterański, o jego życie i działanie. 

O wszystkich, którzy jako duchowni i wierni, wciąż wierzą i są zmotywowani, żeby 

głosić Ewangelię, ale też swoim życiem dawać przykład co znaczyć żyć dla Ciebie 

i według Twojego Słowa. Prosimy o mądry rząd dla tego kraju, o tych którzy jako 

międzynarodowa wspólnota, mogą wspierać jego rozwój i przyczyniać się do 

polepszenia jakości życia tamtejszych mieszkańców. 

Chroń przyrodę tego kraju i nie pozwól utracić jej bogactwa przez pychę 

i zachłanność ludzi. 

Niech Twoja łaska, dobroć i miłość prowadzą tamtejszych ludzi, aby poznając 

Twoje błogosławieństwo, mogli żyć w pokoju i wzajemnie siebie wspierać. 

A za to że jesteś i ostatecznie wszystkich nas doprowadzisz do siebie, do radości 

Życia Wiecznego, gdzie na zawsze to co rodziło naszą troskę, smutek i łzy, zamienisz 

w radość i pokój, bądź uwielbiony po Wieki Wieczne. AMEN 

 

 

 


