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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
31.12.2022 – Stary Rok – Sylwester 

 
 

Hasło dnia: Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci.  
         Ps 103,8 

Odprawiający: Skoczów 17:00 – ks. Jan Raszyk  

 Dębowiec 17:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 Simoradz 17:00 – ks. Oskar Wild 
 Pierściec 17:00 – ks. dr Alfred Borski 

 
 

1. Jutro, w niedzielę, w pierwszy dzień Nowego Roku chcemy prosić Boga 

o błogosławieństwo w czasie nabożeństw, które rozpoczną się o godz. 10:00 

w naszych kościołach w: Skoczowie, Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu. 

2. W środę 4 stycznia 2023 roku zapraszamy na Spotkanie Pań, które poprowadzi 

pani Ilona Hajewska. Spotkanie odbędzie się w Sali Chórowej i rozpocznie się 

o godz. 17:00. 

3. Serdecznie zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu naszych parafialnych 

chórów i zespołów, który odbędzie się w naszym skoczowskim kościele w piątek, 

6 stycznia, w Święto Epifanii, o godz. 10:00. Gościem specjalnym będzie Chór 

z Parafii Ewangelickiej w Pszczynie. 

4. Również w Święto Epifanii, 6 stycznia, ale o godz. 12:00, w sali parafialnej nad 

biblioteką, odbędzie się Spotkanie Grupy Wsparcia, której działanie oparte jest 

na tzw. 12-tu krokach – o czym w czasie ostatniego nabożeństwa misyjnego 

wspominał p. Jerzy Niemiec. Zaproszenie skierowane jest do tych wszystkich, 

którzy mają problem z jakimkolwiek uzależnieniem, jak również do tych osób, 

które borykają się z tym problemem, bo mają kogoś bliskiego, kto jest 

uzależniony oraz do osób, które chciałyby wesprzeć tą jakże ważną służbę na 

rzecz osób uzależnionych. 

5. W kolejną niedzielę 8 stycznia 2023 roku zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów  – 8:00 młodzieżowe, 10:00; 

• Dębowiec – 8:30; 

• Simoradz – 10:00; 

• Pierściec  – 10:00. 

Na wszystkich nabożeństwach w niedzielę 8 stycznia jesteśmy proszeni 

o złożenie ofiary na Fundusz Socjalny naszego Kościoła. 

6. Parafia w Malince zaprasza na koncert kolęd, który odbędzie się 5 stycznia 

o godz. 18:00. Wystąpią dwaj gitarzyści: Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. 

Po koncercie przewidziany jest czas na spotkanie z artystami. Bilety w cenie: 

50-80 zł  do nabycia na stronie: malinka.org.pl lub Eventim.pl.  

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. 
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8. Z żałobnej karty podajemy, że: 

• 24.12.2022 roku zmarła śp. Stefania Krzywoń, która przeżyła 80 lat, 

a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Bielskiej. Pogrzeb Zmarłej odbył się 

wczoraj z naszego kościoła w Skoczowie na cmentarz przy ul. Bielskiej. 

• 29.12.2022 roku zmarł śp. Gustaw Adamik, który przeżył 82 lata, 

a zamieszkiwał w Kiczycach przy ul. Perłowej. Pogrzeb Zmarłego odbędzie się 

w najbliższy poniedziałek o godz. 14:00 z naszego kościoła w Skoczowie na 

cmentarz. 

9. ŻYCZENIA NOWOROCZNE 


