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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
26.12.2022 – 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 

 
 
 

Hasło dnia: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,  

i ujrzeliśmy chwałę Jego.      J 1,14 

 

Odprawiający: Skoczów 9:00 rodzinne –  ks. dr Alfred Borski 
 Dębowiec 8:30 – ks. Oskar Wild 

 Simoradz 10:00 – ks. Oskar Wild 

 Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
 

1. W piątek 30 grudnia zapraszamy do Simoradza na Świąteczny Wieczór Uwiel-

bienia z Zespołem „Razem”. Początek o g. 18:00. 

2. W ostatnim dniu 2022 roku – w sobotę 31 grudnia, chcemy Bogu dziękować za 

mijający rok w czasie nabożeństw, które rozpoczną się o godz. 17:00, w naszych 

kościołach w: Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu. 

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

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

4. W przyszłą niedzielę, w pierwszy dzień nowego roku, w czasie nabożeństw, 

chcemy prosić Boga o błogosławieństwo na kolejne 365 dni. Nabożeństwa 

rozpoczną się o godz. 10:00 w naszych kościołach w: Skoczowie, Dębowcu, 

Simoradzu i Pierśćcu. 

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

odbędzie się w dzisiaj o godz. 16:00. Wstęp wolny! 

6. MCK INTEGRATOR zaprasza na organizowane już 11 raz Skoczowskie 

kolędowanie, które odbędzie się dzisiaj na rynku, przy choince o godz. 19:00. Tym 

razem oprócz chórów skoczowskich parafii: Laudate Dominum i Chóru Gloria, jako 

gość specjalny wystąpi Kapela Góralska Maliniorze. 

7. 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. 

8. 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 możli-

wość 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 rok bieżący. 

 

 SKOCZÓW   

▪ Do modlitwy chcemy załączyć Filipa z okazji jego 10 urodzin. 


