
Strona 1 z 2 
 

Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
9.08.2020 – 9 niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać,  

a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.”              

         Łk 12,48 

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

   Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 Ogrodzona 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

    

1. W związku z faktem, że od wczoraj powiat cieszyński na pandemicznej mapie Polski 

został oznaczony kolorem ŻÓŁTYM, bardzo prosimy o przestrzeganie ustalonego dy-

stansu, a także przypominamy o obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa podczas 

całego nabożeństwa oraz o używaniu środków do dezynfekcji dłoni przy wchodzeniu 

do kościoła. Z obowiązku używania maseczek zwolnione są osoby mające problemy 

z oddychaniem. 

2. Simoradz i Pierściec: Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komu-

nią Świętą. Zapraszamy do przystępowania do Stołu Pańskiego.  

3. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary ołtarzowej, która 

przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Za każdy złożony dar składamy ser-

deczne podziękowanie słowami „Bóg zapłać”. 

4. W najbliższy piątek 14 sierpnia zapraszamy dzieci na przedstawienie teatralne pt. 

„Zwierzątka z Polany”, które zostanie wystawione przez Warszawski Teatr Dobrego 

Serca w sali parafialne w Dębowcu o godz. 15:00 oraz w skoczowskim kościele 

o godz. 18:00. Spektakl odbędzie się w ramach cyklu „Kulturalne Piątki”, który dofi-

nansowany jest z budżetu Miasta Skoczów oraz Gminy Dębowiec. 

5. Za tydzień 16 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 nabożeństwo połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

• Simoradz – 8:30  

• Dębowiec – 10:00 • Pierściec – 10:00 

6. Już teraz informujemy, że tegoroczna konfirmacja najprawdopodobniej odbędzie się 

(jeżeli warunki związane z pandemią koronwirusa nie pogorszą się drastycznie) 

w pierwszą niedzielę września – 6 września o godzinie 9:00. Egzamin konfirmacyj-

ny odbędzie się w dwóch turach: 1 i 2 września w ramach nabożeństw na rozpoczęcie 

roku szkolnego. Konfirmanci (z uwagi na sytuację pandemiczną) zostaną podzieleni na 

dwie 23-osobowe grupy.  

SKOCZÓW: Dzisiaj, po nabożeństwie (w Skoczowie) odbędzie się spotkanie z rodzi-

cami i konfirmantami.   

7. Pragniemy też poinformować, że zapisy na naukę konfirmacyjną rocznika 2007 – czyli 

na konfirmację, która odbędzie się w roku 2022 – będą przyjmowane począwszy od 

poniedziałku po konfirmacji – czyli od 7 września. Zaś nauka rozpocznie się od po-

czątku października. 
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 SKOCZÓW      

• Roczek: Alan Krzempek (po liturgii wstępnej);  

 

• g. 11:00 – chrzest: Filip Antos; 

• g. 11:30 – chrzest: Julia Cywka; 

 

 

 SIMORADZ      

• Roczek: Wojciech Brojacz; 

• Roczek: Antoni Fryda; 

• Chrzest: Wojciech Kozieł; 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


