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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
23.08.2020 – 11 niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”               

         1 P 5,5b 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński  

   Simoradz 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński  

 

    

1. W najbliższy piątek 28 sierpnia już po raz ostatni zapraszamy dzieci na przedstawie-

nie teatralne w ramach cyklu „Kulturalne Piątki”, pt. „Arka Noego”, które zostanie 

wystawione przez krakowski Teatr Eden w skoczowskim kościele o godz. 18:00. 

Spektakl dofinansowany jest z budżetu Miasta Skoczów. 

2. Za tydzień 30 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00  

• Simoradz – 8:30  

• Dębowiec – 10:00 

• Pierściec – 10:00 

3. Tegoroczna konfirmacja odbędzie się w pierwszą niedzielę września – 6 września 

o godzinie 9:00. Egzamin konfirmacyjny odbędzie się w dwóch turach: 1 i 2 wrze-

śnia w ramach nabożeństw na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 17:00.  

4. Zapisy na naukę konfirmacyjną rocznika 2007 – czyli na konfirmację, która odbę-

dzie się w roku 2022 – będą przyjmowane począwszy od poniedziałku po konfirmacji 

– czyli od 7 września. Zaś nauka rozpocznie się od początku października. 

5. Serdecznie zapraszamy na Miesięczne Spotkanie Pań, które (z powodu egzaminu 

konfirmantów) wyjątkowo odbędzie się w pierwszy czwartek września (3.09.) o go-

dzinie 17:00 w kościele w Skoczowie. Spotkanie poprowadzi pani Ilona Hajewska, 

a tematem będzie: „Czy pozostała w nas jeszcze radość”.  

6. Zapowiedzi: 

Przemysław Gruszczyk, syn Wojciecha i Jolanty z d. Gruszczyk, ur. 25.03.1984 r., 

zamieszkały w Skoczowie przy ul. Stalmacha, kawaler wyznania rzymsko-katolickiego 

oraz Monika Cholewa, córka Jerzego i Ireny z d. Markuzel, ur. 25.09.1989 r., za-

mieszkała w Skoczowie przy ul. Stalmacha, panna wyznania ewangelicko-

augsburskiego. 
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 WSZĘDZIE – po kazaniu  

Modlitwa o Białoruś 

„Przychodzimy do Ciebie, Wszechmogący Panie i Boże, który jesteś Bogiem porządku i 

pokoju. Przynosimy naszych wschodnich sąsiadów. Prosimy zatrzymaj przemoc, ujmij się 

za skrzywdzonymi, dodaj im sił, aby mogli przebaczyć tym, którzy ich skrzywdzili. Po-

wstrzymaj nienawiść, a w jej miejsce wlej wzajemny szacunek. Daj mądrość, roztropność 

i dar jedności wszystkim, którzy decydować będą o przyszłości Białorusi. Powierzamy 

Tobie wszystkich angażujących się społecznie i narażających swoje życie czy zdrowie. 

Prosimy pociesz tych, którzy podczas protestów stracili swoich bliskich, wzmocnij tych, 

którzy zostali fizycznie i psychicznie złamani. Obdarz Panie naszych sąsiadów wolnością, 

sprawiedliwością i pokojem, a nas uczyń wrażliwymi na ludzką krzywdę, niesprawiedli-

wość i zło, abyśmy według naszych możliwości umieli właściwie reagować. Chcemy być 

solą i światłością tego świata!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW      

• Chrzest: Bartłomiej Nowak (9:00) 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


