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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
7.03.2021 – 3. Niedziela Pasyjna (Oculi) 

 
 

Hasło tygodnia:  „ Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz  

nie nadaje do Królestwa Bożego ”           
        Łk 9,62 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  – ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30  – ks. Piotr Uciński 

Simoradz 10:00  – ks. Piotr Uciński  

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

    

 

 

1.  Skoczów:  Dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne do naszej Sali parafialnej  

o godz. 8:00 i 10:00. 

2. Dzisiaj o godzinie 15:50 w programie 3 TVP, wyemitowane zostanie nabożeństwo 

z kaplicy ewangelickiej w Koszalinie. Kazanie wygłosi ks. radca Janusz Staszczak. 

3. W najbliższym tygodniu kończymy zbiórkę ofiar na oświetlenie i ogrzewanie naszych 

kościołów. Dziękujemy tym, którzy wsparli już ten cel. Te osoby, które chciałyby się 

jeszcze dołączyć, prosimy o dokonywanie wpłat do najbliższego piątku – w kancelarii 

parafialnej lub przelewem na konto. W najbliższą niedzielę podamy wyniki tegorocznej 

zbiórki na ogrzewanie i oświetlenie. 

4. W najbliższą niedzielę 14 marca zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 misyjne, 10:00 i 18:00 

• Simoradz 10:00 

• Dębowiec 8:30   

• Ogrodzona 8:30 

• Pierściec 10:00  

Wszystkie nabożeństwa w okresie pasyjnym połączone będą ze spowiedzią i Komunią 

Świętą. 

Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosić będziemy o złożenie ofiary 

ołtarzowej, która będzie przeznaczona na Diakonię Polską. 

5. W najbliższym tygodniu zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa pasyjne, które od-

będą się: 

• Środa, 10 marca, o godzinie 17:00 w Pierśćcu; 

• Czwartek, 11 marca, o godz. 16:30 w Simoradzu, a o 17:30 w Dębowcu; 

• Piątek, 12 marca, o godz. 17:00 w Skoczowie – kazanie wygłosi ks. Dariusz 

Lerch z Ustronia. 

Wszystkie tygodniowe nabożeństwa pasyjne połączone będą ze spowiedzią i Ko-

munią Świętą. 
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6. W niedzielę, 14 marca podczas nabożeństwa wieczornego o g. 18:00 śpiew  poprowadzi 

zespół Daniel Band działający przy Stowarzyszeniu Misja Edukacja Dojrzałość z Ustro-

nia. Zespół przygotuje krótki program dla dzieci, m.in. piosenki oraz opowieść o misjo-

narzach z dalekiego kraju. Zapraszamy wszystkich na to nabożeństwo, a szczególnie 

rodziców z dziećmi. 

7. Z kart żałobnej podajemy, e w minionym tygodniu zmarli i pochowani zostali: 

• 1 marca w wieku 79 zmarła śp. Maria Sikora zd. Jurca, która zamieszkiwała 

w Dębowcu, przy ul. Osiedlowej. Pogrzeb odbył się piątek, 5 marca, z kościoła 

w Dębowcu na miejscowy cmentarz. 

• 1 marca w wieku 70 lat zmarła śp. Danuta Machej zd. Bujok, która zamieszki-

wała w Skoczowie, przy ul. Wiślańskiej. Pogrzeb odbył się również w piątek, 

5 marca, z kościoła w Skoczowie na nowy cmentarz katolicki. 
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 SKOCZÓW 10:00    

 

Przypominki: 

• Wspominamy śp. Jana Brzezinę, który zmarł 18.01.2020 r. w wieku 69 lat, a za-

mieszkiwał w Iskrzyczynie, przy ul. Tarnawa. Zmarłego wspomina rodzina. 

• Dokładnie dzisiaj przypada 20 rocznica śmierci śp. Pawła Juranka, który zmarł 

7.03.2001 r. w wieku 58 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Schodowej. 

Zmarłego wspominają: żona i dwie córki z rodzinami. 

Obu rodzinom dziękujemy za ofiarę złożoną przy tej okazji na potrzeby naszej Parafii. 

 

 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00    

 

Modlitwa z okazji 55 urodzin naszej parafianki. Dziękujemy za ofiarę złożoną na po-

trzeby naszej Parafii. 


