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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
24.12.2022 – Wigilia Bożego Narodzenia 

 
 

Hasło dnia: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 

udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, 

którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.     
         Łk 2,10b-11 

Odprawiający: Dębowiec 16:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 Simoradz 16:00 – ks. Oskar Wild 
 Pierściec 16:00 – ks. dr Alfred Borski 

 Skoczów 22:00 – ks. dr Alfred Borski 
 

1.  DĘBOWIEC, SIMORADZ, PIERŚCIEC  Jeszcze dziś zapraszamy na nabo-

żeństwo wigilijne do Skoczowa, które rozpocznie się o godz. 22:00. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa w okresie Świąt Bożego Narodzenia: 

• Jutro, tj. w pierwszym dniu Świąt: 

▪ Simoradz – godz. 6:00 – nabożeństwo jutrzenne; 

▪ Skoczów, Dębowiec, Pierściec – godz. 10:00. 

Nabożeństwa w Dębowcu i w Pierśćcu będą nabożeństwami rodzinnymi. 

W czasie wszystkich nabożeństw jesteśmy proszeni o złożenie ofiary przy ołtarzu.  

• W poniedziałek, tj. w drugim dniu Świąt: 

▪ Skoczów – godz. 9:00 – nabożeństwo rodzinne; 

▪ Dębowiec – godz. 8:30; 

▪ Simoradz – godz. 10:00; 

▪ Pierściec – godz. 10:00. 

3. W ostatni dzień roku 2022, chcemy Bogu dziękować za cały miniony rok w czasie 

nabożeństw, które rozpoczną się o godz. 17:00 w Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu 

i Pierśćcu. 

4. Zapraszamy na oczekiwanie Nowego Roku w sali parafialnej w Skoczowie. 

Rozpoczęcie o godz. 21:00. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

5. Nowy Rok chcemy rozpoczynać prosząc Boga o błogosławieństwo w czasie 

nabożeństw, które rozpoczną się o godz. 10:00 w Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu 

i Pierśćcu. 

6. W 1. dniu Świąt Bożego Narodzenia, w programie TVP Kultura nadawane będzie 

nabożeństwo z kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyradowie. Początek 

o godz. 8:00.  

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

odbędzie się w drugim dniu Świąt o godz. 16:00. Wstęp wolny! 

8. MCK INTEGRATOR zaprasza na organizowane już 11 raz Skoczowskie 

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

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

parafii: Laudate Dominum i Chóru Gloria, jako gość specjalny wystąpi Kapela 

Góralska Maliniorze. 
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9. 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. 

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 możliwość udziału w wyborach i wybierania kandydatów do Rady Parafialnej, 

jak również bycia wybranym do Rady przysługuje parafianom z opłacaną do 

31 stycznia 2023 roku składką kościelną za bieżący rok. 

11. Z karty żałobnej podajemy, że Panu Życia i Śmierci upodobało się odwołać 

z doczesności do wieczności śp. Karola Hutyrę, który przeżył 72 lata, 

a zamieszkiwał w Międzyświeciu przy ul. Bystrej 2. Pogrzeb zmarłego odbędzie 

się w piątek 30 grudnia, o godz. 10:00.  

 


