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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
4.12.2022 – 2. Niedziela w Adwencie 

 
 
 

Hasło dnia: Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,  

gdyż zbliża się odkupienie wasze.     Łk 21,28 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00  –  młodzieżowe – ks. Krzysztof Śledziński 

 Skoczów 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30  – ks. Oskar Wild 

 Simoradz 10:00  – ks. Oskar Wild 

 Pierściec 10:00 dla seniorów – ks. dr Alfred Borski 

 
  

1. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu jesteśmy proszeni o złożenie ofiary 

ołtarzowej, która będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. 

2.  SKOCZÓW, DĘBOWIEC i SIMORADZ  Dzisiejsze nabożeństwo połą-

czone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. Serdecznie zapraszamy do Stołu 

Pańskiego. 

3.  PIERŚCIEC  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią 

Świętą szczególnie dla naszych seniorów. Do stołu Pańskiego zaproszeni są 

oczywiście wszyscy chętni. Po nabożeństwie naszych seniorów zapraszamy do 

Sali parafialnej na kawę/herbatę i ciasto. 

4.  SKOCZÓW 8:00 i 10:00  Przy wyjściu z kościoła będzie można nabyć 

piernikowe anioły z adwentowym przesłaniem. Anioły są wyjątkowe, bo jest 

to nasz skoczowski pomysł, a w ich wykonanie zaangażowani byli nasi 

parafianie. Zachęcamy do zakupu aniołów, niech wraz z nimi niesie się radosna 

wieść o narodzeniu Zbawiciela świata. Dochód ze sprzedaży aniołów 

przeznaczony będzie na cele parafialne – najprawdopodobniej na zakup pieca 

konwekcyjnego, który usprawni nam w przyszłości pieczenie nie tylko większej 

liczby aniołów, ale również innych wypieków. 

5.  SKOCZÓW 10:00  Po nabożeństwie zapraszamy do sali chórowej na herbatkę 

z pomarańczą, kawę i ciasto. 

6. Zapraszamy na Gwiazdkę Koła Pań w Skoczowie, które odbędzie się 

w najbliższą środę o godz. 17:00 w sali chórowej. Spotkanie poprowadzi pani 

Ilona Hajewska. 

7. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Tygodniowe Nabożeństwa Adwentowe: 

• Pierściec – środa 17:00 

• Dębowiec – czwartek 16:30 

• Simoradz – czwartek 17:30 

• Skoczów – piątek 17:00 – kazanie wygłosi ks. Roman Kluz z Brennej. 

8.  SIMORADZ  W najbliższy piątek, Spotkanie Biblijne w Simoradzu o godz. 

18:30. Serdecznie zapraszamy. 
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9. W najbliższą niedzielę, 11 grudnia 2022 r. – w 3 niedzielę w Adwencie, 

zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 misyjne i 10:00 dla seniorów. Po tym nabożeństwie 

seniorów zapraszamy na poczęstunek do sali chórowej. 

• Dębowiec 8:30 

• Ogrodzona 8:30 

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

Wszystkie nabożeństwa niedzielne w okresie Adwentu połączone będą ze 

spowiedzią i Komunią Św. 

10. Również w przyszłą niedzielę (11.12.) o godz. 8:00 w programie TVP Kultura 

transmitowane będzie nabożeństwo z ewangelickiego kościoła Łaski Bożej 

w Poznaniu.  

11. Również w przyszłą niedzielę - 11 grudnia o godz. 17:00 – młodzież naszej 

Parafii organizuje i zarazem zaprasza młodzież na swoją gwiazdkę, która będzie 

miała miejsce w dębowieckim Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, 

który znajduje się w Łączce, przy ul. Widokowej 10.  

12. W piątek 16 grudnia jesteśmy zaproszeni na koncert zespołu Trzecia Godzina 

Dnia, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie, o godz. 18:00. 

Koncert odbędzie się w ramach trasy promującej najnowszą płytę TGD – 

„Kolędy świata 3”. 

13. W sobotę 17 grudnia br. odbędzie się 4. Bieg Charytatywny „NoToKaplica”. 

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje na 

plakatach i naszej stronie internetowej, gdzie można się jeszcze zapisać.  

14.  DĘBOWIEC  Na niedzielę 18 grudnia na godz. 15:00 zaplanowana jest 

Gwiazdka dla dzieci z filiału w Dębowcu, na którą serdecznie zapraszamy dzieci 

i ich rodziców oraz opiekunów. W związku z tym zwracamy się z gorąca prośba 

do rodziców o pomoc w przygotowaniu sali na to spotkanie oraz o podarowanie 

kilku wypieków, którymi będziemy mogli się częstować. Osoby gotowe do 

pomocy i upieczenia ciast prosimy, aby zgłaszały się do pani Bogusławy Smelik. 

Za Wasze zaangażowanie z góry serdecznie dziękujemy. 

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

2023. W kancelarii można nabyć również kalendarze, które oferowane są w 

szerokim zakresie,  przewodnik czytań biblijnych „Z Biblią na co dzień”, 

literaturę chrześcijańską, świece Wigilijnego Dzieła pomocy Dzieciom, szulki, 

także w zestawie z opłatkami. Kalendarze można nabywać również w naszych 

filiałach. 

16. W związku z okresem adwentowym pragniemy poinformować, że nasi 

duszpasterze chętnie odwiedzą osoby starsze i/lub chore, a przy okazji mogą 

odprawić domowe nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą. Zgłoszenia 

prosimy kierować do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do księży.  

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

w Namibii. 
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 SKOCZÓW 10:00 

Wspomnienia: 

• W społeczności zboru wraz z najbliższymi pragniemy wspomnieć w rok i sześć 

tygodni od śmierci śp. Ferdynanda Brodę, który przeżył 51 lat, a zamieszkiwał 

w Wiślicy, przy ul. Stromej. Przy tej sposobności wspominamy również jego 

rodziców śp. Gustawa Brodę, który zmarł w 1984 r. oraz Janinę Broda, która 

zmarła w 2006 r. Wspominamy też babcię i dziadka śp. Ferdynanda Brody: 

śp. Pawła i Emilię Szalbót. Rodzina wspomina również śp. Józefa Grzegorza, 

który zmarł 13.06.2021 r. oraz śp. Karola Brodę, który zmarł 29.01.2022 r. 

Zmarłych wspomina rodzeństwo śp. Ferdynanda Brody wraz z rodzinami, grono 

sąsiadów, a także małżonka śp. Karola Brody wraz z rodziną. 

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

• W społeczności zboru wspominamy śp. Jana Chwastka, który zmarł 24.10.2021 

r., przeżywszy 80 lat. Zmarłego wspominają i o modlitwę proszą: żona, syn 

i dwie córki z rodzinami oraz siostra z rodziną. Przy tej sposobności rodzina 

wspomina rodziców zmarłego śp. Józefa Chwastka, który zmarł w 1985 r. oraz 

śp. Annę Chwastek, która zmarła w 2003 roku.  

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

• W społeczności naszego zboru wraz z najbliższymi wspominamy śp. Helenę 

Niemczyk, która zmarła 26.10.2022 r., przeżywszy 81 lat, a także jej męża śp. 

Joachima Niemczyka, który zmarł 4.12.1994 r. przeżywszy 50 lat.  

Zmarłych wspominają i o modlitwę proszą: syn, synowa, wnuczęta, prawnuczęta 

oraz dalsza rodzina. Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00  

• Chrzest: Władysław Podleśny 

 

  



 

Strona 4 z 4 

 

 WSZĘDZIE  – Modlitwa o Namibię 

 

Sytuacja w Namibii: Kraj liczy prawie 2,5 miliona mieszkańców. Blisko 92 % 

ludności to chrześcijanie, z tego ponad 60 procent stanowią luteranie. To najbardziej 

luterański kraj w Afryce. Mimo obfitych bogactw naturalnych Namibia należy do 

czołówki krajów o najwyższym wskaźniku nierówności społecznej. 

Jako kraj postkolonialny (do końca I wojny światowej kolonia niemiecka) Namibia 

doświadczyła grozy zorganizowanego ludobójstwa. Pod koniec XIX w. Niemcy 

zorganizowali tam pierwsze obozy koncentracyjne z numeracją więźniów i planowym 

wyniszczeniem więźniów przez ciężką pracę i nieludzkie warunki (głód i choroby). 

Do dziś jest to niezabliźniona rana w historii tego państwa. 

W Namibii działają aż trzy Kościoły luterańskie: 

1. Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii (niemiecki) jest pozostałością 

dawnej niemieckiej misji w tym kraju. Do dziś posługuje się językiem 

niemieckim w liturgii (używa go 32% mieszkańców na co dzień). Wierni 

Kościoła to głownie biali chrześcijanie – potomkowie kolonistów. Wspólnota 

liczy 4,5 tysiąca wiernych skupionych w 20 parafiach. 

2. Kościół Ewangelicko-Luterański w Republice Namibii liczy 420 tys. 

wiernych w ponad 50 parafiach. Blisko współpracuje z Kościołem niemiecko-

języcznym dialogując i dążąc do uzyskania z nim pełnej jedności. Oba Kościoły 

wspólnie kształcą teologów i duchownych w uczelni wyższej. 

3. Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii liczy przeszło 850 tys. wiernych, 

skupiając głownie rdzennych mieszkańców Afryki. Kościół odegrał bardzo 

istotną rolę w walce z apartheidem oraz w dążeniach niepodległościowych 

kraju. Wielu jego działaczy i duchownych padało ofiarami prześladowań 

i dyskryminacji ze strony białych. Obecnie Kościół liczy 123 parafie, służy 

w nim 140 duchownych. Prowadzi dwie szkoły średnie. 

W 2017 r. Kościoły połączyły siły, by wspólnie zorganizować 12. Zgromadzenie 

Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w Windhuk. 

 

MODLITWA 

Łaskawy Panie, modlimy się dziś o Twój lud mieszkający w Namibii. To kraj boleśnie 

doświadczony w swojej historii, a ludobójstwo dokonane na narodzie do dziś stanowi 

element wspólnej pamięci.  

Jesteś Bogiem, który uczy nas, że poprzez przebaczenie możemy uwolnić się od 

przekleństwa tragicznej przeszłości, a naszą uwagę i energię poświęcić na budowanie 

tego co dobre i prawdziwie pożyteczne dla drugiego człowieka.  

Luteranie w Namibii odegrali już ważną rolę w walce z apartheidem, a swoją siłę i 

determinację wykazali w walce o niepodległość kraju.  

Udzielaj im nadal swojego Ducha miłości i odwagi, aby mogli stawać w obronie 

słabszego i pokrzywdzonego. W pustynnych warunkach życia mieszkańcy Namibii na 

co dzień wypatrują deszczu, który przynosi wzrost upraw.  

Niech Twoje błogosławieństwo będzie dla nich jak życiodajny deszcz, który przynosi 

im życie. Zamieniaj jałową ziemię w ogrody pełne owocujących drzew, które 

przynosić będą pocieszenie, nadzieję i wzmocnienie. AMEN 


