
Strona 1 
 

Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
13.09.2020 – 14 niedziela po Trójcy Świętej 

Simoradz: Dziękczynne Święto Żniw 

 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosław, duszo moja, Panu  

i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!”                

        Ps 103,2 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński  

Skoczów 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

   Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00  (Żniwowe) – ks. Piotr Uciński 

Pierściec 10:00  – ks. dr Alfred Borski  

 

 

1.  Pierściec i Simoradz:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze spowiedzią i Ko-

munią Świętą. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Stołu Pańskiego. 

2.  Simoradz:  W czasie dzisiejszego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, 

która przeznaczona będzie na potrzeby naszej Parafii. Za każdy złożony dar składamy 

serdeczne podziękowanie słowami: Bóg zapłać! 

3. Za tydzień 20 września zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 młodzieżowe i 10:00  

• Simoradz – 8:30  

• Dębowiec – 10:00  

• Pierściec – 10:00 

 W Dębowcu nabożeństwo połączone będzie z Dziękczynnym Świętem Żniw oraz ze 

spowiedzią i Komunią Świętą. Prosić będziemy też o złożenie ofiary na ołtarzu.  

Kolejne nabożeństwa żniwowe odbędą się: 

• w Pierśćcu – 27 września; 

• w Skoczowie – ogólnoparafialne Święto Żniw – w niedzielę 4 października. 

W tym roku za wystrój skoczowskiego kościoła odpowiedzialni są parafianie ze 

Skoczowa, dlatego prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej, kto mógłby 

wspomóc przyozdobienie ołtarza swoimi plonami i płodami. 

4. Dzieci serdecznie zapraszamy na szkółki niedzielne:  

• Skoczów: o godz. 8:00 dla dzieci starszych, a o godzinie 10:00 dla dzieci 

młodszych. Oczywiście możliwe jest, że w przypadku rodzeństwa (albo tych 

dzieci, którym nie odpowiada jakaś godzina), starsze dzieci będą mogły uczestni-

czyć w zajęciach dla dzieci młodszych i na odwrót.  

• Pierściec: o godz. 10:00. 

• Szkółki niedzielne w Dębowcu będą odbywały się w jednej grupie i to jedynie 

wtedy, gdy nabożeństwo będzie o godz. 10:00 – czyli zawsze w niedziele od 

16-to do końca danego miesiąca. 
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5. Zapraszamy na godziny biblijne: 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

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

dzie się w roku 2022 – przyjmowane są w kancelarii parafialnej. 

7. Są osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, dlatego się je zapowiada: 

• Zbigniew Motyka, syn Józefa i Ewy zd. Sikora, zam. Skoczów, ul. Morcinka 

oraz  

Natalia Smoter, córka Eugeniusza i Grażyny zd. Hess, zam. Puńców, ul. Gra-

niczna. 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00      

• Wspominamy śp. Piotra Brudny, który zmarł w sierpniu br. i przeżył 70 lat.  

Wspominają przyjaciele.  

 

 

 

SKOCZÓW 10:00      

• Roczek: Helenka Bujok 

 

 

 

SIMORADZ 10:00      

• Wspomnienie: śp. Adam Brudny. 

 

 

 

 

 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 


