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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
5.02.2023 – 3. Niedziela przed Postem (Septuagesimae) 

 
 
 

Hasło dnia: Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz!  

Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania  

przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18 

 

Odprawiający: Skoczów 9:00 –  ks. Oskar Wild 

 Dębowiec 8:30  – ks. Krzysztof Śledziński 

 Simoradz 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

 Pierściec 10:00 – teol. Bogusław Czyż 

 

 

1.  SKOCZÓW  Zaraz po nabożeństwie w sali parafialnej odbędzie się 

Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, na które serdecznie zapraszamy. 

2. 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 

3. Seniorów serdecznie zapraszamy na spotkanie Parafialnego Klubu Seniora, 

które odbędzie się w najbliższą środę o godz. 9:00 w sali chórowej. Gościem 

będzie pan Łukasz Aścik, który opowie o Mazurach i mazurskich ewangelikach. 

4. W najbliższą niedzielę 12 lutego zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00, 10:00 

• Dębowiec – 8:30 

• Simoradz – 10:00 

• Pierściec – 10:00  

5. Od 8 lutego w każdą 2 środę miesiąca zapraszamy na cykl spotkań, w trakcie 

których spróbujemy znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania, np.: Co to jest 

prawda? W co tak na prawdę wierzymy? Skąd się wzięło zło? Po co Jezus 

przyszedł na świat? „Projekt Prawda”  to  materiał, który chcemy wykorzystać 

jako inspirację do rozmów, dyskusji, rozważań. Serdecznie zapraszamy w drugą 

środę miesiąca do sali chórowej, na godz. 18:00. 

6. 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 

Estera Witoszek i Jakub Barański. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 100 zł od 

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

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

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

8. 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. 

9. Z karty żałobnej: 

• W minioną środę pożegnaliśmy w Skoczowie śp. Mariannę Szarzec z d. 

Penkała, która zmarła dnia 27 stycznia 2023 roku, przeżywszy 97 lat. 

Zmarła siostra mieszkała w Skoczowie przy ul. Kiczyckiej. 

• Wczoraj w Ogrodzonej pożegnaliśmy śp. Jana Delonga, który zmarł 

1 lutego 2023 roku, po przeżyciu 96 lat. Zmarły mieszkał w Łączce przy ul. 

Cesarskiej. 

• 29 listopada 2022 roku zmarł śp. Kazimierz Czyszczoń, który przeżył 63 

lata, od ponad 20 lat przebywał w Niemczech. Pogrzeb zmarłego odbędzie 

się w najbliższy wtorek o godz. 10:00 na naszym cmentarzu w Skoczowie. 
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 SKOCZÓW 9:00  

Wspomnienia: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Danutę Borecką, która zmarła 

24.12.2021 w wieku 69 lat, mieszkała w Pogórzu przy ul. Krosowej. 

Wspominają : mąż, syn z żoną, dwie siostry z rodzinami, bliższa i dalsza 

rodzina. Przy okazji rodzina wspomina też ojca śp. Andrzeja Wiencka, który 

zmarł 24.12.1992 r. w wieku 78 lat, a także mamę śp. Helenę Wiencek, która 

zmarła 10.12.1997 r. w wieku 70 lat. 

Dziękujemy za ofiarę. 

 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Ludwika Macurę, który zmarł 20 

grudnia 2021 r., miał lat 89, mieszkał w Kiczycach, przy ul. Miodowej. 

Wspominają: żona, trzech synów z rodzinami, córka z rodziną, dalsza rodzina. 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę. 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00  

Modlitwa: 

• z okazji 18 urodzin Martyny Hósar. 

 

Wspomnienie: 

• W 10 rocznicę śmierci wspominamy śp. Jerzego Jaworskiego, który zmarł 

2.02.2013 r. w wieku 79 lat, a mieszkał w Pierśćcu przy ul. Skoczowskiej. Przy 

tej okazji wspominamy jego żonę śp. Krystynę Jaworską, która zmarła 

27.07.2016 r. w wieku 76 i syna Ryszarda Jaworskiego, który zmarł 02.07.1995 

r. w wieku 20 lat. Wspomina i o modlitwę prosi : córka z rodziną. 
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Dzisiaj pragniemy kontynuować modlitwę za Kościoły w Afryce: 

Modlitwa za Kościoły członkowskie ŚFL w Zambii 

 

Sytuacja Kościoła w Zambii 

Kraj zamieszkuje 15 grup etnicznych i językowych – razem 17 milionów 

mieszkańców. Ze względu na brak podstawowej opieki medycznej w kraju szerzą się 

choroby tropikalne i inne choroby zakaźne. Ponad 86% mieszkańców Zambii to 

chrześcijanie, z czego 35% to protestanci. 

Ewangelicko-Luterański Kościół w Zambii jest niewielką społecznością liczącą ponad 

5 tysięcy wiernych skupionych w przeszło 30 parafiach. Poważnym wsparciem 

działań kościelnych są kobiety – najaktywniejsza grupa w zambijskich zborach. 

Popularną formą działalności są chóry, opieka nad starszymi i szerokie kontakty 

ekumeniczne. 

MODLITWA 

Boże łaski i pokoju! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie prosząc Cię o Twoje 

błogosławieństwo dla mieszkańców Zambii. Dziękujemy Ci za ten piękny kraj i jego 

wspaniałą przyrodę oraz za bogactwo różnorodności jego mieszkańców. Dodaj im siły 

do współpracy, aby działać na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Daj 

im poznać, że różnorodność jest darem i szansą, która jeśli tylko to dostrzeżemy, 

poszerza nasze horyzonty i otwiera nas na drugiego człowieka. 

Dziękujemy Ci za wszystkie osoby zaangażowane w parafiach luterańskich, za ich 

otwartość i służbę na rzecz chorych i potrzebujących. Dziękujemy Ci za pracę kobiet, 

za ich świadectwo o Twojej miłości do bliźniego.+  Wzmacniaj ich i wspieraj, dodawaj 

im mądrości i otuchy każdego dnia. Amen. 

 


