
 

Strona 1 z 3 

 

Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
27.11.2022 – 1. Niedziela w Adwencie 

 

Hasło dnia: „Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.”  
Za 9,9 

Odprawiający: Skoczów 8:00 – ks. Oskar Wild 

 Skoczów 10:00 – ks. Oskar Wild 
Simoradz 8:30 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

 Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 
 Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
  

1. Dzisiaj rozpoczynamy akcję sprzedaży świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom 2022” – przeczytać Apel Diakonii Kościoła (dodatkowy plik PDF!) 

2.  SKOCZÓW:  Naszej Parafiance serdecznie dziękujemy za podarowanie 

wieńca adwentowego, który od dzisiejszej niedzieli będzie nam przypominał 

nie tylko o tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale również o tym, 

że przyjście Pana Jezusa jest bliskie.  

3.  SKOCZÓW:  Dzisiaj po nabożeństwach przed naszym kościołem będzie 

prowadzona kwesta przez PCK. 

4.  DĘBOWIEC  Dzisiaj, o godzinie 15:00 w naszej sali parafialnej, odbędzie 

się tradycyjne już spotkanie „Inny Adwent”. Chcemy spotkać się rodzinnie, aby 

wspólnie spędzić czas m.in. przygotowując wieńce adwentowe. 

5. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Tygodniowe Nabożeństwa Adwentowe: 

• Pierściec – środa 17:00 

• Simoradz – czwartek 16:30 

• Dębowiec – czwartek 17:30 

• Skoczów  – piątek 17:00 

Z uwagi na tygodniowe nabożeństwa adwentowe, nauki konfirmacyjne dla 

grupy piątkowej będą rozpoczynały się o godz. 16:00 tak, jak to miało miejsce 

w  minionym roku szkolnym. 

6.  SIMORADZ  Serdecznie zapraszamy na Koło Pań w Simoradzu, które 

odbędzie się w piątek o 14:30. 

7. W najbliższą niedzielę, 4 grudnia 2022 r. – w 2 niedzielę Adwentu, serdecznie 

zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe i 10:00  

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00   

• Pierściec 10:00  dla seniorów 

Wszystkie nabożeństwa niedzielne przez cały okres Adwentu będą 

nabożeństwami z Sakramentem Ołtarza.  

Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosić będziemy o złożenie 

ofiary ołtarzowej na potrzeby naszej Parafii.  

8. W piątek 2 grudnia odbędzie się spotkanie dla mężczyzn, które poprowadzi 

Henryk Dedo – znany dziennikarz, reportażysta i ewangelista. Tematem 

spotkania będzie: „Charakter – to kim jesteś ma olbrzymie znaczenie”. Początek 

spotkania o g. 19:00 w sali chórowej. 
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9. W sobotę 3 grudnia odbędzie się spotkanie dla rodziców, które poprowadzi 

również Henryk Dedo. Tematem spotkania będzie „Dzieci są tylko dziećmi – 

prawda czy wymówka”. Początek spotkania o 17:00. Zapisy w kancelarii 

parafialnej. Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł od osoby. 

10. Informujemy, że w kancelarii można zgłaszać prenumeratę Zwiastuna na rok 

2023. W kancelarii do nabycia są też: opłatki i szulki oraz kalendarze. 

11.  SKOCZÓW:  W przyszłą niedzielę w Skoczowie po nabożeństwach 

sprzedawane będą nasze skoczowskie piernikowe anioły z adwentowym 

przesłaniem. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim osobom 

zaangażowanym w ich upieczenie udekorowanie. 

12. Parafia ewangelicka w Krakowie reaktywuje Ewangelickie Duszpasterstwo 

Akademickie skierowane do studentów i młodzieży pracującej. Spotkania 

odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:30 w sali Diakonii (ul. Grodzka 62). 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

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

w Mozambiku. 

14.  Z żałobnej karty: 

• 22.11.2022 roku zmarła śp. Zofia Lipowczan z domu Uchyła, która 

przeżyła 86 lat, a zamieszkiwała w Simoradzu przy ul. Głównej. Pogrzeb 

Zmarłej odbył się wczoraj, z kościoła w Simoradzu. 

 

 

 SKOCZÓW 8:00 

• Wspomnienie:  

o W rok i 6 tygodni od śmierci pragniemy wspomnieć śp. Jerzego Oskara 

Malika, który zmarł 12.10.2021, a zamieszkiwał w Międzyświeciu przy 

ul. Beskidzkiej. Zmarłego wspominają: syn z rodziną, córka z rodziną, 

siostra z rodziną, szwagierka i szwagier z rodzinami. 

 

 

 SKOCZÓW 10:00 

• Chrzest: Mikołaj Domino. 

• Wspomnienie: 

o Po 10 latach od śmierci pragniemy wspomnieć śp. Emilię Tyrna oraz – 

15 lat od śmierci – jej męża śp. Pawła Tyrnę. Zmarłych wspominają 

i o modlitwę proszą: 3 córki i syn z rodzinami, brat zmarłej Emilii z rodziną 

oraz dalsza rodzina. 

 

 

 SKOCZÓW 11:15  

• Chrzest: Nataniel Rakus. 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00  

• Roczek: Nina Wojnar 
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 WSZĘDZIE  – Modlitwa o Mozambik 

 

Sytuacja w Mozambiku 

 

Mozambik jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Zamieszkuje go ponad 

25 milionów ludzi. W wyniku panującej w tym kraju epidemii AIDS przeciętna 

długość życia to ok. 42 lata. Liczba dorosłych zarażonych wirusem to 1,9 miliona 

(17,2% społeczeństwa w wieku 15-49 lat), a ponad 300 tysięcy choruje na AIDS. 

W ostatnim czasie notowane jest podwyższone ryzyko ataków terrorystycznych ze 

strony islamskich ekstremistów oraz grup przestępczych i zbrojnej opozycji. 

Położenie geograficzne sprawia, że kraj nawiedzają regularnie tropikalne cyklony. 

W 2019 r. w wyniku uderzenia cyklonu Idai zniszczeniu uległy drogi, mosty, 

infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej oraz komunikacja telefoniczna. 

Mozambik jest państwem wielowyznaniowym: chrześcijanie stanowią 30% ludności, 

50% animiści i wyznania lokalne, a muzułmanie 20%. 

Kościół Ewangelicko-Luterański w Mozambiku liczy 12,6 tysiąca wiernych. Jest to 

niewielka wspólnota, żywo angażująca się w liczne projekty diakonijne i pomocowe, 

jak walka z głodem, pomoc ubogim i sierotom, profilaktyka AIDS i ochrona zdrowia, 

a także projekty edukacyjne kierowane nie tylko do dzieci, ale także do osób 

dorosłych. 

 

Dobry Boże! Dziękujemy Ci, że Ty gromadzisz swoje dzieci w różnych zakątkach 

świata. Dziękujemy Ci za chrześcijan w Mozambiku. Pomimo klęsk żywiołowych, 

które niedawno nawiedziły ten kraj i w wyniku których został zniszczone kościoły 

i kaplice, wierzący w Ciebie gromadzą się nadal na swoich nabożeństwach.  

Dziękujemy Ci za ich wytrwałość w wierze, że pomimo prześladowań i groźby 

represji, czy nawet utraty życia, nadal Tobie ufają i szukają nadziei w ewangelii 

o krzyżu Jezusa Chrystusa. 

Prosimy wspieraj i wzmacniaj ich wiarę. Daj otwarte serca i ręce gotowe do służby 

wielu ludziom, by pomagali rozwiązywać problemy mieszkańców Mozambiku. 

Wesprzyj lekarzy, którzy zmagają się z plagami różnych chorób zakaźnych w tym 

kraju.  

Połóż kres złu, które przejawia się w aktach terroru i prześladowania. Daj siłę 

wierzącym w Ciebie, by nie ulegali rezygnacji w obliczu przemocy. Dlatego prosimy 

o sprawiedliwość i pokój dla Mozambiku. A czynimy to w imieniu Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. Amen. 


