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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
16.08.2020 – 10 niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan,  

lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.”                 

        Ps 33,12 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

    

1.  SKOCZÓW:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Komunią Świę-

tą. Zapraszamy do przystępowania do Stołu Pańskiego.  

2. W najbliższy piątek 21 sierpnia zapraszamy dzieci na przedstawienie teatralne pt. 

„Daniel”, które zostanie wystawione przez krakowski Teatr Eden w sali parafialnej 

w Dębowcu o godz. 15:00 oraz w skoczowskim kościele o godz. 18:00. Spektakl od-

będzie się w ramach cyklu „Kulturalne Piątki”, który dofinansowany jest z budżetu 

Miasta Skoczów oraz Gminy Dębowiec. 

3. Za tydzień 23 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00  

• Simoradz – 8:30  

• Dębowiec – 10:00 

• Pierściec – 10:00 

4. Już teraz informujemy, że tegoroczna konfirmacja odbędzie się w pierwszą niedzielę 

września – 6 września o godzinie 9:00. Egzamin konfirmacyjny odbędzie się 

w dwóch turach: 1 i 2 września w ramach nabożeństw na rozpoczęcie roku szkolnego.  

5. 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. 

6. Z karty żałobnej informujemy, że  

• 8 sierpnia w wieku 59 lat zmarł śp. Bogdan Zdonek, zamieszkały w Górkach 

Wielkich. Pogrzeb odbył się w środę (12.08.) z kościoła w Skoczowie na cmen-

tarz ewangelicki. 

• 9 sierpnia w wieku 64 lat zmarł śp. Roman Stebel, zamieszkały w Skoczowie, 

przy ul. Góreckiej. Pogrzeb odbył się w środę (12.08.) z kościoła w Skoczowie 

na cmentarz ewangelicki. 
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 SKOCZÓW      

• Roczek: Krzysztof Skrzydelski;  

 

 

 DĘBOWIEC      

• Chrzest: Aniela Kowalska; 

 

 

 PIERŚCIEC  

• Chrzest: Emilia Hejnowicz  

• Wspomnienie: Po 25 latach od śmierci wspominamy śp. Ryszarda Jaworskiego, 

który zmarł 2.07.1995 w wieku 20 lat. O modlitwę prosi siostra z rodziną.  

Przy tej okazji rodzina wspomina także ojca zmarłego, śp. Jerzego Jaworskiego, 

który zmarł 2.02.2013 w wieku 79 lat oraz matkę, śp. Krystynę Jaworską, która 

zmarła 27.07.2016 w wieku 76 lat. Rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej para-

fii, za którą serdecznie dziękujemy.  

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


