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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
29.01.2023 – Ostatnia Niedziela po Epifanii 

 
 
 

Hasło dnia: Nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.     Iz 60,2 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00 –  ks. Oskar Wild 

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

 Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 
 Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

1.  SKOCZÓW 10:00  Zaraz po nabożeństwie zapraszamy Was, drodzy 

Parafianie, na kawę/herbatę parafialną do sali chórowej. To bardzo dobra okazja 

do tego, by spotkać się i poznać z naszymi współwyznawcami. Jednocześnie 

dziękujemy tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz 

zadeklarowali chęć posprzątania po spotkaniu.  

2.  DĘBOWIEC  Zaraz po nabożeństwie w sali budynku zborowego odbędzie się 

roczne zebranie sprawozdawcze filiału, na które serdecznie zapraszamy. 

3. Serdecznie zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek, g. 17:00; 

• Pierściec – środa, g. 16:00; 

• Skoczów – czwartek, g. 17:00; 

4. Siostry Diakonise z Dzięgielowa zapraszają na wykłady pt.: „Diakonat Eben-Ezer 

a Diakonia Śląska w Republice Czeskiej”. Historię powiązań Diakonatu oraz 

Diakonii Śląskiej przedstawi inż. Czesław Santarius, zaś współczesność – dyr.  dr 

Zuzanna Filipkova. Spotkanie odbędzie się w środę 1 lutego o godz. 17:00  

w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie.  

5. W najbliższą niedzielę 5 lutego zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 9:00, po którym odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie 

Parafialne. 

• Dębowiec – 8:30  

• Simoradz – 10:00  

• Pierściec – 10:00 

6. Zapraszamy na SPOTKANIE RODZINNE dla rodziców i ich dzieci, które 

odbędzie się w Sali chórowej 4 lutego 2023 roku o godz. 15:30. Zgłoszenia 

w kancelarii parafialnej do 1 lutego 2023 roku, również będziemy wdzięczni jeśli 

będą osoby chętne do upieczenia ciast lub kanapek na to spotkanie. 

7. Małżeństwa z dużym i małym „stażem małżeńskim” oraz tych, którzy zamierzają 

zawrzeć związek małżeński zapraszamy na „Kolację dla zakochanych”, która 

odbędzie się w sobotę 18 lutego o godz. 18:00 do sali parafialnej. Gośćmi 

spotkania będą: Mariola i Roman Fengerowie, zaś o oprawę muzyczną zadbają 
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Estera Witoszek i Jakub Barański. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 100 zł od 

pary. Zapisy do 12 lutego 2023 roku w kancelarii parafialnej. 

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

Parafialnej w Skoczowie, zaś w filiałach wybory te zostaną przeprowadzone 

tydzień wcześniej – w niedzielę 26 lutego. W filiałach odbędą się również wybory 

rad filiałów. Kandydatów do rady parafialnej i rad filiałów, można zgłaszać 

w kancelarii parafialnej. Zgodnie z § 24. Regulaminu Parafialnego Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP, kandydatów do władz parafialnych zgłaszają 

parafianie posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed 

wyborami – w kancelarii parafialnej lub na ręce Proboszcza. Osoba zgłaszająca 

kandydata zobowiązana jest do dołączenia zgody na kandydowanie podpisanej 

przez kandydata. 

9. W związku z wybuchem gazu w plebanii w Katowicach Szopienicach łączymy się 

w modlitwach z tamtejszą Parafią i osobami bezpośrednio dotkniętymi tą tragedią. 

Chcemy też, aby nasza troska mogła przyjąć taki bardziej praktyczny wymiar, 

dlatego informujemy, że w kancelarii parafialnej można wpłacać ofiary pieniężne 

na rzecz poszkodowanych. Jedna z dwóch list ofiar jest zatytułowana „Ofiary dla 

PEA w Szopienicach”, zaś druga – z uwagi, że jedną z dotkniętych rodzin jest 

rodzina naszego byłego wikariusza – zatytułowana jest: „Ofiary dla rodziny ks. 

Piotra Ucińskiego”. Ofiary można też wpłacać za pośrednictwem konta naszej 

parafii – oczywiście z jedną z powyższych adnotacji. Za wszelkie ofiary z góry 

serdecznie dziękujemy.  

UWAGA: Dołączyć PEA w Szopienicach i osoby poszkodowane do modlitwy 

głównej. 

10. Z karty żałobnej: 

• W miniony piątek w Dębowcu odbył się pogrzeb śp. Karoliny Sadowskiej, 

która zmarła 23.01.2023 r. w wieku 25 lat, a zamieszkiwała w Dębowcu 

przy ul. Polnej. 
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 SKOCZÓW 10:00  

Chrzest: 

• Tymon Pipia 

 

Roczek: 

• Tymoteusz Bojda + 5 lat Julii Bojda 

 

Złote gody: 

• Błogosławieństwo przy ołtarzu i modlitwa z okazji 50-lecia małżeństwa:  

Złoty jubileusz pożycia małżeńskiego przeżywają Anna i Roman Mrózek 

z Pogórza. Małżonkom-Jubilatom dziękujemy za złożony dar na Kościół. 

 

Wspomnienia: 

• Po 20 latach od śmierci wspominamy śp. Józefa Kaletę, który zmarł 

23.01.2003 r. w wieku 49 lat, a zamieszkiwał w Pogórzu, przy ul. Zalesie. 

Zmarłego wspominają: żona, dwóch synów z rodzinami, brat z rodziną.  

Dziękujemy za ofiarę złożoną przy tej okazji na potrzeby naszej Parafii. 

 

 

 SKOCZÓW 11:00  

Chrzest: 

• Oliwia Wiktoria Czendlik 

 

 

 

DĘBOWIEC 10:00  

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach od  śmierci wspominamy śp. Jana Brudnego, który zmarł 

18.12.2021 r. w wieku 71 lat, a zamieszkiwał w Dębowcu przy ul. Polnej. 

Zmarłego wspominają: żona,  dwóch synów, córka, synowa, zięć, wnuki, siostra 

z rodziną oraz dalsza rodzina. Dziękujemy za ofiarę złożoną przy tej okazji na 

potrzeby naszej Parafii. 

 

 

 

PIERŚCIEC 10:00  

Wspomnienie: 

• Po 6 miesiącach od śmierci wspominamy śp. Karola Lorek, który zmarł 

31.07.2022 r. w wieku 78 lat, a zamieszkiwał w Pierśćcu przy ul. Skoczowskiej. 

Zmarłego wspominają: córki i  synowie z rodzinami. Dziękujemy za ofiarę 

złożoną przy tej okazji na potrzeby naszej Parafii. 
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Dzisiaj pragniemy kontynuować modlitwę za Kościoły członkowskie ŚFL w Afryce:  

ZIMBABWE 

 

Sytuacja Kościoła w Zimbabwe: 

Zimbabwe to państwo w Afryce Południowej. Szacuje się̨, że populacja tego kraju 

wynosi około 15 milionów ludzi. Zimbabwe ma 16 języków urzędowych. Kraj uzyskał 

niepodległość 18 kwietnia 1980 r. Zimbabwe ma jeden z najwyższych wskaźników 

alfabetyzacji w Afryce, wynoszący 91%. Kraj boryka się z epidemią HIV/AIDS, 

brakiem dostępu do opieki medycznej, bezrobociem, biedą, przemocą domową 

i wysoką inflacją. Chrześcijaństwo jest główną religią, którą̨ wyznaje ponad 80% 

populacji. Pozostałe 20% wyznaje islam, tradycyjne religie afrykańskie i judaizm. 

Kościół Ewangelicko-Luterański w Zimbabwe został założony w 1903 roku przez 

misjonarzy ze Szwecji i afrykańskich ewangelistów z Natalu (RPA). Zaczęło się od 

pracy edukacyjnej, aby umożliwić konwertytom czytanie Biblii. Pierwszy duchowny 

Kościoła został wyświęcony w 1937 r. Od 1962 r. Kościół jest samodzielną 

organizacją. 

Aktualnie Kościół liczy blisko 310 000 członków. Podzielony jest na trzy diecezje 

i 80 parafii, w których duchownymi są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zajmuje się 

działalnością diakonijną i edukacyjną. Kościół prowadzi dwie szkoły biblijne, 

w których kształcą się diakoni, świeccy liderzy i wolontariusze oraz prowadzone są 

rekolekcje i kursy doszkalające dla duchownych. Kościół administruje czterema 

szpitalami, z których dwa zostały wyznaczone przez rząd jako szpitale okręgowe, 

w jednym znajduje się również szkoła pielęgniarska. Kościół prowadzi cztery szkoły 

podstawowe i siedem szkół średnich. Dziewięć szkół posiada oddziały dla uczniów 

słabowidzących i niedosłyszących na poziomie szkoły podstawowej i średniej. 

Przed Kościołem stoją takie wyznania jak: brak duchownych, personelu medycznego, 

epidemia HIV/AIDS, bezrobocie, bieda i wysoka inflacja. 
 

MODLITWA 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, podzieliłeś się z nami bogactwem Twojego świata, 

abyśmy sycili się jego obfitością i gasili pragnienie życiodajną wodą. Chcesz, abyśmy 

dbali o powierzone nam miejsca na tej ziemi, wszyscy żyli w wolności 

i odpowiedzialności przed Tobą. Jesteś dobry dla wszystkich ludów świata. 

Potwierdziłeś to w świadectwie Twego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Boże, dziękujemy dzisiaj za siostry i braci w Zimbabwe, za błogosławieństwo dla 

głoszenia Ewangelii w ich kraju. Jednocześnie z troską myślimy o przyszłości naszych 

sióstr i braci w Zimbabwe. Przyszłość ma swój początek nie jutro, ale tu i teraz. 

Tymczasem tu i teraz Zimbabwe przytłaczają wielorakie ciężary związane z historią 

ich plemion, przeszłością kolonialną i postkolonialną, autorytarnymi rządami. Ze 

współczuciem myślimy o krzywdach wyrządzonych niesprawiedliwym podziałem 

dóbr, marnowaniem szans na zmianę sytuacji w ich kraju. 

Boże, przeprowadź siostry i braci w Zimbabwe przez to, czego doświadczają tu i teraz. 

Obdaruj radością chodzenia nowymi drogami prowadzącymi do rozwiązania tego, co 

wydaje się nierozwiązywalne. Daj siłę do niestrudzonego podejmowania codziennych 

wyzwań i obdaruj wiarą, że Ty błogosławisz każdej dobrej sprawie oraz każdemu 

dobremu działaniu. Amen. 


