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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
11.12.2022 – 3. Niedziela w Adwencie 

 
 

Hasło dnia: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską.  

Oto Wszechmocny Pan przychodzi w mocy.    Iz 40,3.10 

Odprawiający: Skoczów 8:00 misyjne – ks. dr Alfred Borski 

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

Dębowiec 8:30  – ks. Krzysztof Śledziński 

 Simoradz 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Ogrodzona 8:30 – ks. Oskar Wild 

 Pierściec 10:00 – ks. Oskar Wild 

  

1.  SKOCZÓW:  Dzisiejsza szkółka niedzielna dla obu grup odbędzie się w sali 

parafialnej. 

2.  SKOCZÓW 8:00, DĘBOWIEC, PIERŚCIEC i SIMORADZ  Dzisiejsze 

nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą. Serdecznie 

zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

3.  SKOCZÓW 10:00  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 poczęstunek. 

4.  SKOCZÓW:   

• Po nabożeństwie, przy wyjściu z kościoła, polecamy jeszcze nasze parafialne 

anioły piernikowe z adwentowym przesłaniem. Dochód ze sprzedaży aniołów 

przeznaczony będzie na cele parafialne – najprawdopodobniej na zakup pieca 

konwekcyjnego, który usprawni nam w przyszłości pieczenie aniołów, ale 

również innych wypieków. 

• Po nabożeństwie nasi parafialni skauci wraz z opiekunami będą sprzedawać 

ozdoby świąteczne oraz podpałki do kominka. Zebrane środki będą 

przeznaczone na dofinansowanie zimowego biwaku.  

5. Dzisiaj 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.  

6. W najbliższy wtorek o godz. 18:00 w sali parafialnej odbędzie się posiedzenie 

Rady Parafialnej. 

7. W środę 14 grudnia 2022 roku, na godz. 9:00 zapraszamy na spotkanie 

Parafialnego Klubu Seniora. 

8. 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. Sebastian Olencki 

ze Świętochłowic. 
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9. 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.  

10. W najbliższą niedzielę, 18 grudnia 2022 r. – w 4 niedzielę w Adwencie, 

zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe i 10:00  

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

Wszystkie nabożeństwa połączone będą z Sakramentem Ołtarza. 

11.  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. 

12.  SKOCZÓW  Gwiazdka dla dzieci uczęszczających na szkółki niedzielne 

w Skoczowie odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 10:00 w sali parafialnej.  

13. 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. 

14. 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.  

15. Drodzy Parafianie, pragniemy Wam podziękować za wpłaty na oświetlenie 

i ogrzewanie naszych kościołów, jak również za opłacanie składki kościelnej. 

Przypominamy, że przyszły rok jest rokiem wyborczym w naszej parafii, 

a możliwość udziału w wyborach i wybierania kandydatów do Rady Parafialnej 

przysługuje parafianom z regularnie opłacaną składką kościelną, którą trzeba 

opłacić do końca stycznia. 

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

w Nigerii. 

17. Z żałobnej karty: 

• 2.12.2022 zmarł śp. Erwin Zahraj, który przeżył 84 lata, a zamieszkiwał 

w Wilamowicach przy ul. Spółdzielczej. Pogrzeb zmarłego odbył się 

w minioną środę w Skoczowie na nasz cmentarz. 

• 7.12.2022 zmarł śp. Jan Grabiec, który przeżył 88 lat, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Zabawa. Pogrzeb zmarłego odbył się wczoraj 

z kościoła w Skoczowie na nasz cmentarz. 
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 SKOCZÓW 12:00 

• Chrzest: Michał Cypcer 

 

 

 WSZĘDZIE  – Modlitwa o Nigerię 

 

Sytuacja w Nigerii: Nigerię (Federalną Republikę Nigerii) zamieszkuje 220 

milionów ludzi. Jest to najliczniej zaludnione państwo Afryki, w którym występuje 

ok. 250 różnych grup etnicznych. 

Nigerię rozdziera zbrojny konflikt z islamskimi ekstremistami z Boko Haram. W kraju 

szerzy się bandytyzm: napady, rabunki, porwania, zaś u wybrzeży piractwo. Służby 

mundurowe wymuszają nieuprawnione opłaty od kierowców i przechodniów. 

Dramatycznie niski poziom dostępu do usług medycznych skutkuje stałym 

zagrożeniem epidemiami: malarii, HIV, tyfusu, żółtej febry czy żółtaczki. 

Chrześcijaństwo wyznaje blisko połowa mieszkańców kraju. Z tego 37% stanowią 

protestanci. 

W Nigerii są dwa Kościoły luterańskie: 

Luterański Kościół Chrystusowy w Nigerii liczy dwa i pół miliona wiernych. Jest to 

liczna i bardzo energiczna wspólnota. Kościół podzielony jest na 9 diecezji i ponad 

dwa tysiące parafii. Posiada własny uniwersytet, profesjonalny szpital. W ramach 

struktur kościelnych funkcjonują wydziały edukacji oraz misji i ewangelizacji. 

Zwierzchnikiem tego Kościoła jest abp Panti Filibus Musa, prezydent Światowej 

Federacji Luterańskiej. 

Kościół Luterański Nigerii skupia 121 tysięcy wiernych i działa w obrębie 13 diecezji. 

 

MODLITWA 

Boże miłości i pokoju, chcemy dziękować Tobie za to, że gromadzisz nas we 

wspólnocie luteran z całego świata i dajesz nam możliwość modlitwy i łączności z 

tymi, którzy podobnie jak my potrzebują Twojego wsparcia. 

 Dzisiaj nasze myśli są przy Nigerii, kraju, który targany jest wojnami religijnymi, 

przemocą, chorobami, a życie jego mieszkańców często jest w niebezpieczeństwie. 

Prosimy byś otoczył Nigeryjczyków swoją opieką, pomógł im zakończyć istniejące 

konflikty i uczył jak wspólnie działać dla pokoju. Daj ukojenie tym, którzy stracili 

swoich bliskich i wspieraj chorych oraz umierających. 

Dziękujemy za mieszkających w Nigerii luteran, za ich  świadectwo wiary, 

determinację, by poprzez edukację, ewangelizację i misję głosić Jezus Chrystusa 

innym mieszkańcom tego kraju.  

Prosimy Cię o Twoją uzdrawiającą łaskę, która przemienia ludzkie serca i budzi w 

nich nadzieje. Udzielaj swojego Ducha luteranom i luterankom w Nigerii, wspieraj ich 

działania i otaczaj błogosławieństwem. 

  

Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Amen. 


