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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
8.01.2023 – 1. Niedziela po Epifanii 

 
 
 

Hasło dnia: Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.   
         Rz 8,14 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00 –  ks. dr Alfred Borski 
 Skoczów 10:00 –  ks. dr Alfred Borski 

 Dębowiec 8:30 – ks. Oskar Wild 

 Ogrodzona 8:30 –  ks. Krzysztof Śledziński 
 Simoradz 10:00 – ks. Oskar Wild 

 Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

1. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu jesteśmy proszeni o złożenie ofiary na 

Fundusz Socjalny naszego Kościoła.  

2. Zapraszamy na spotkania młodzieży pracującej, które odbywają się w Domu 

Zborowym w Dębowcu, w poniedziałki o godz. 19:00. 

3. Serdecznie zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek, g. 17:00; 

• Pierściec – środa, g. 16:00; 

• Skoczów – czwartek, g. 17:00; 

• Simoradz – piątek, g. 18:30. 

4. W najbliższą środę seniorów zapraszamy na spotkanie Parafialnego Klubu 

Seniora, które rozpocznie się o godz. 9:00 na rynku w Skoczowie, w pobliżu 

skoczowskiego Ratusza. W czasie spotkania planowane jest zwiedzanie Centrum 

Edukacji Ekologicznej, które potrwa około dwóch godzin. Chętnych prosimy 

o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. 

5.  DĘBOWIEC  Serdecznie zapraszamy na Koło Pań w Dębowcu, które 

odbędzie się w najbliższa środę o godz. 17:00.  

6.  DĘBOWIEC i SIMORADZ  Serdecznie zapraszamy na Ekumeniczne 

Kolędowanie do Kościoła Rzymskokatolickiego w Dębowcu, które odbędzie się 

w piątek, 13 stycznia 2023 roku o godz. 17:00.  

7. W najbliższą niedzielę 15 stycznia zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 misyjne, 10:00 ; 

• Dębowiec  – 8:30; 

• Simoradz – 10:00;  

 SIMORADZ  W Simoradzu zaraz po nabożeństwie odbędzie się roczne 

zebranie sprawozdawcze, na które serdecznie zapraszamy. 

• Pierściec – 10:00. 

 PIERŚCIEC  Już dzisiaj informujemy, że od dziś za 2 tygodnie 

w Pierśćcu, zaraz po nabożeństwie odbędzie się roczne zebranie 

sprawozdawcze, na które serdecznie zapraszamy. 
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8. Uczniów klas I – IV zapraszamy do udziału w Zimowych Dniach Dobrej 

Nowiny, które odbędą się w naszej Parafii  w dniach 16-20.01.2023 r. w godz. 

9:00-14:00. Zapisy do 11 stycznia 2023 r., ilość miejsc ograniczona. 

9. W sobotę 28 stycznia 2023 roku, o godz. 11:00 w Starej Szkole odbędzie się 

turniej gier wszelakich organizowany przez naszą młodzież. Wejściówka 20 zł. 

10. Ukazał się najnowszy numer Informatora Parafialnego. Zachęcamy, aby zabrać 

go do swoich domów, gdyż znajdziemy w nim wiele informacji dotyczących 

naszej parafii.  

11. Na niedzielę 5 lutego 2023 r., po nabożeństwie w Skoczowie, które rozpocznie się 

o godz. 9:00, zostało zaplanowane Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. 

12. Na niedzielę 5 marca 2023 roku został wyznaczony termin wyborów do Rady 

Parafialnej w Skoczowie, zaś w filiałach wybory te zostaną przeprowadzone w 

niedzielę 26 lutego. W filiałach odbędą się również wybory rad filiałów. 

Kandydatów do rady parafialnej i rad filiałów, można zgłaszać w kancelarii 

parafialnej. 

13.  DĘBOWIEC  Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygoto-

wanie spotkania gwiazdkowego dla seniorów naszego filiału w Dębowcu. 

14. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 1.01.2023 roku zmarł śp. Jan Śliwka, który przeżył niespełna 84 lata, 

a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Mocko. Pogrzeb Zmarłego odbył 

się wczoraj. 

15. Dzisiaj pragniemy kontynuować modlitwę za Kościoły w Afryce: Modlitwa za 

Kościoły członkowskie ŚFL: Sierra Leone 
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 SKOCZÓW 8:00   

Wspomnienia: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Elżbietę Oślizło zd. Juranek, która 

zmarła 16.11.2022 w wielu 67 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. 

Morcinka. Zmarłą wspominają córki z rodzinami. 

• Wspominamy również śp. Emmę Makula, która zmarła 18.10.2022 w wieku 79 

lat oraz jej męża, śp. Henryka Makulę, który zmarł 21.08.2021, w wieku 80 lat, 

a zamieszkiwali w Skoczowie, przy ul. Stalmacha. Zmarłych wspominają: wnuk 

Dawid z Martą, synowie i córka. 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Wspomnienia: 

• Wspominamy śp. Kornelię Kozok, z domu Dziadek, która zmarła przed 10 laty 

(w Wigilię Bożego Narodzenia w 2012 roku), która przeżyła 29 lat,  a 

zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Puścina. Zmarłą wspominają i o modlitwę 

proszą: syn, mąż z rodziną, mama, brat i siostra z rodzinami, prababcia, bliższa 

i dalsza rodzina oraz znajomi. 

• Po roku i sześciu tygodniach od śmierci wspominamy śp. Andrzeja Raszkę, 

który zmarł 21.11.2021 r. w wieku 71 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. 

Stalmacha. Zmarłego wspominają i o modlitwę proszą: żona, dwie córki, syn, 

synowa, zięć, wnuczęta oraz dwie siostry, szwagier i szwagierka z rodzinami. 

Rodzina wspomina również rodziców zmarłego: śp. Adolfa Raszkę, który 

przeżył 54 lata oraz śp. Zuzannę Raszka, która przeżyła 88 lat, a także brata 

zmarłego śp. Romana Raszkę, który przeżył 69 lat. 
 

Obu rodzinom dziękujemy za złożoną ofiarę na kościół. 

 

DĘBOWIEC 8:30 

Wspomnienie:  

• W społeczności zboru wraz z najbliższymi wspominamy dziś tego, który 

przez wiele lat był członkiem rady dębowieckiego filiału śp. Gustawa Drozda, 

który zmarł 19 listopada 2021 roku po przeżyciu 85 lat. Zmarły brat mieszkał 

w Dębowcu. Dziś zmarłego szczególnie wspominają i o modlitwę proszą: 

żona, syn i córka z rodzinami, trzy wnuczki z rodzinami, czworo prawnucząt 

oraz szwagier z rodziną, a także dalsza rodzina. 

Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

 

SIMORADZ 10:00 

Wspomnienie: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Zofię Lipowczan, która zmarła 

22.11.2022 r. w wieku 86 lat, a zamieszkiwała w Simoradzu, przy ul. Głównej. 

Zmarłą wspominają i o modlitwę prosi córka z rodziną. 
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Sytuacja Kościoła w Sierra Leone 
Kraj zamieszkuje 14 grup etnicznych językowych liczących ponad 6 milionów 

ludzi. Kraj jest niemal całkowicie pozbawiony fachowej opieki medycznej, stąd 

występują tam ogniska epidemiczne cholery, AIDS, tyfusu, żółtaczki oraz 

malarii. Brakuje podstawowej infrastruktury: dróg, mediów, elektryczności. 

Jednocześnie szerzy się przestępczość i bandytyzm. 

Mimo, że ponad 63% ludności wyznaje islam, to wolność religijna w Sierra 

Leone jest respektowana, a wielkie religie żyją ze sobą w zgodnym sąsiedztwie. 

  

Ewangelicko-Luterański Kościół w Sierra Leone liczy niewiele ponad 6 tysięcy 

wiernych skupionych w 27 parafiach. Kościół jest wielokulturową i 

wielojęzyczną, prężnie działającą misyjnie strukturą. Został założony w 1989 r. 

przez Sierra Leoneanina, który został luteraninem mieszkając w USA. Kościół 

rozwijał się dzięki wsparciu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce, 

który pomógł  wykształcić pierwszych duchownych. Kościół skupia się przede 

wszystkim na służbie diakonijnej, pracy z kobietami i młodzieżą.  

 

MODLITWA 

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność i błogosławieństwo, 

że ty pamiętasz, o każdym z nas, małym i dużym. 

Boże wierzymy, że masz pod swoją opieką również ludzi mieszkających w 

Sierra Leone – „Lwich Górach”. 

I chociaż ten lud w swojej historii doświadczył wielu ciężarów, w tym stał się 

źródłem niewolników, to Ty o nich pamiętasz i prowadzisz do Siebie. 

Wierzymy, że wiele trudów, których doświadczają, mogą przynosić do Ciebie i 

w Tobie odnajdywać pokój. 

Boże prosimy byś dał im poznać Twoją miłość i błogosławił pracę misyjną 

mieszkających tam chrześcijan, byś nadal pomnażał małą, ale dynamiczną 

społeczność luteran. 

Daj im siłę i odwagę do bycia Twoimi świadkami w swoim kraju. 

Prosimy również o błogosławieństwo, dla podnoszącego się po okresie 

wewnętrznych konfliktów państwa. 

Daj mądrość rządzącym, by podejmowali służące mieszkańcom decyzje: 

zapewnili bezpieczeństwo, podnieśli poziom ochrony zdrowia i edukacji, dbali 

o rozwój gospodarczy, pielęgnowali wolność osobistą i religijną. Amen. 

 


