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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
18.12.2022 – 4. Niedziela w Adwencie 

 
 
 

Hasło dnia: Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. 
    Flp 4,4-5 

 

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

 Skoczów 10:00  – ks. Oskar Wild 

Dębowiec 8:30  – ks. Jan Raszyk 

 Simoradz 10:00  – ks. Jan Raszyk 

 Pierściec 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

 
  

1. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świętą.  

Serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

2.  DĘBOWIEC 10:00  Dzisiaj o godz. 15:00 odbędzie się Gwiazdka dla dzieci 

z naszego Filiału – serdecznie zapraszamy. 

3. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Tygodniowe Nabożeństwa Adwentowe: 

• Pierściec  – środa 17:00 

• Dębowiec  – czwartek 16:30 

• Simoradz  – czwartek 16:30 

• Skoczów – piątek 17:00 – kazanie wygłosi bp Marcin Makula, Naczelny 

Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 

4. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa świąteczne:  

• Wigilia Bożego Narodzenia (sobota): 

▪ Dębowiec, Simoradz i Pierściec 16:00 

▪ Skoczów 22:00 

• Boże Narodzenie (niedziela): 

▪ Simoradz 6:00 – nabożeństwo jutrzenne 

▪ Skoczów 10:00 

▪ Dębowiec i Pierściec 10:00 – nabożeństwa rodzinne 

W czasie wszystkich nabożeństw w pierwszym dniu Świąt Narodze-

nia Pańskiego jesteśmy proszeni o złożenie ofiary ołtarzowej.  

• Drugie Święto Narodzenia Pańskiego (poniedziałek):  

▪ Dębowiec 8:30 

▪ Skoczów 9:00 – nabożeństwo rodzinne 

▪ Simoradz i Pierściec 10:00 

5. W 1. dniu Świąt Narodzenia Pańskiego o godzinie 8:00, w programie TVP Kul-

tura, nadawane będzie nabożeństwo z parafii ewangelickiej w Żyradowie.  

6. Parafia w Wiśle Malince zaprasza na Koncert Świąteczny Beaty Bednarz, który 

odbędzie się w 2-gim dniu Świąt o 16:00. Wstęp wolny! 
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7. MCK INTEGRATOR zaprasza na organizowane już po raz 11-ty Skoczowskie 

Kolędowanie, które odbędzie się na rynku, przy choince w drugim dniu Świąt 

Bożego Narodzenia o godz. 19:00. Tym razem oprócz chórów skoczowskich (ka-

tolickiego Laudate Dominum i naszej Glorii), jako gość specjalny wystąpi Kapela 

Góralska Maliniorze. 

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

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

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

chrześcijańską, świece Wigilijnego Dzieła pomocy Dzieciom, szulki, także w ze-

stawie z opłatkami. Kalendarze można nabywać również w naszych filiałach. 

9. W związku z okresem adwentowym pragniemy poinformować, że nasi duszpa-

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

domowe nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą. Zgłoszenia prosimy kie-

rować do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do księży.  

10. 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 moż-

liwość udziału w wyborach i wybierania kandydatów do Rady Parafialnej przy-

sługuje parafianom z regularnie opłacaną składką kościelną. 

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

w Kongo. 

12. Z żałobnej karty: 

• 16 grudnia 2022 roku, pożegnaliśmy w Skoczowie śp. Urszule Martinek 

z d. Chmiel, która zmarła 12.12.2022 r. w wieku 71 lat, a zamieszkiwała 

w Skoczowie przy ul. Gustawa Morcinka. Pogrzeb zmarłej odbył się w mi-

nioną środę z naszego kościoła w Skoczowie na  

 

 

 SKOCZÓW 10:00 

Wspomnienia: 

• Po 7 tygodniach wspominamy śp. Marię Raszka, która zmarła 27.10.2022 

w wieku 89 lat, zamieszkiwała w Międzyświeciu przy ul. Beskidzkiej. Zmarłą 

wspominają: córki, syn, wnuki, prawnuki, siostry, brat oraz dalsza rodzina. 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Jana Borutę, który zmarł 1.11.2021 

w wieku niespełna 82 lat, a zamieszkiwał w Pogórzu przy ul. Stary Młyn. Zmar-

łego wspominają: żona z rodziną, siostra z rodziną oraz dalsza rodzina. 

Rodzinom z obu wspomnień dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

 

 SIMORADZ 10:00 

Wspomnienie:  

• Wspominamy śp. Konrada Foltyna, który zm. 31.10.2022 r. w wieku 21 lat 

w Krakowie, a zamieszkiwał w Simoradzu przy ul. Górnej 15. Zmarłego wspo-

minają: rodzice i rodzeństwo, babcia z dziadkiem oraz przyjaciele i znajomi. 

Najbliższym pragniemy serdecznie podziękować za ofiarę na potrzeby naszej 

Parafii złożoną przy okazji tego wspomnienia. 
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 WSZĘDZIE  – Modlitwa o Kongo 

Sytuacja w Kongo: Demokratyczną Republikę Konga zamieszkuje ponad 200 grup 

etnicznych liczących razem ponad 100 milionów ludzi. Jest on rozdarty wewnętrz-

nymi zbrojnymi konfliktami. Na terenie całego kraju obecna jest przestępczość, wiele 

miejsc terroryzowanych jest przez zbrojne bandy rebeliantów. Z raportu Norweskiej 

Rady ds. Uchodźców wynika, że 5,5 mln osób w całym kraju jest przesiedlonych, 

a milion stara się o status uchodźcy w innych krajach. 27 mln cierpi z powodu głodu.  

Około 80% mieszkańców kraju to chrześcijanie, protestanci stanowią ponad 18%. 

Kościół Ewangelicko-Luterański w Kongu liczy blisko 113 tysięcy wiernych w 5 die-

cezjach. Powstał na początku lat 60. z inicjatywy osób, które słuchały studiów biblij-

nych emitowanych przez ówczesne Radio Głos Ewangelii w Addis Abebie w Etiopii. 

Podczas gdy powstawały pierwsze parafie i tworzyła się struktura Kościoła, część du-

chownych pochodziła z Tanzanii, a przyszli duchowni byli kształceni także w tym 

kraju. W 1980 roku Kościół został oficjalnie zarejestrowany. Ze względu na sytuację 

polityczną bardzo trudno jest zebrać poprawne statystyki dotyczące liczby członków 

Kościoła. Podczas wojny domowej i jej następstw wiele osób zostało zabitych lub 

przesiedlonych, a wielu nadal ukrywa się w buszu bez schronienia, opieki medycznej 

i zaopatrzenia. 

MODLITWA 

Wszechmogący, Trójjedyny Boże, Pragniemy dziś wznieść naszą modlitwę do Ciebie, 

bo wiemy, że nie zostawiasz w potrzebie tych, którzy Ci ufają. Łączymy się z naszymi 

siostrami i braćmi w Demokratycznej Republice Konga, która rozdarta jest wewnętrz-

nymi konfliktami, w których giną ludzie. Wielu cierpi z powodu ran, chorób i samot-

ności po utracie bliskich, którzy znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpo-

wiednim czasie. Brak perspektyw na lepsze jutro, wypędzenia i wszechobecna prze-

moc to powód smutku i łez. 

Wierzymy jednak, że Ty jesteś w stanie zmienić serca i umysły ludzkie. Ty jesteś 

w stanie wyciągnąć każdego człowieka, nawet z najgłębszej przepaści. Dlatego pro-

simy Cię spraw, aby Twój duch połączył to co rozdarte i skłócone, aby tam w Repu-

blice Konga, pomimo różni etnicznych wszyscy poznali że są braćmi i siostrami, dla 

których pokój, a nie walka jest jedyną szansą na normalne szczęśliwe życie. 

Otwórz ich serca na przyjęcie Twojego Słowa, bo z Niego rodzi się wiara, tak bardzo 

potrzebna, zwłaszcza tam gdzie człowiek czuje się zastraszony, zagubiony i nie widzi 

sensu dalszego życia. 

W Tobie jest ratunek, dlatego prosimy Cię błogosław i prowadź do pokoju i radości 

w Tobie. Amen. 


