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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
14.03.2021 – 4. Niedziela Pasyjna (Laetare) 

 

Hasło tygodnia:  „Jeśli ziarnko gorczyczne, które wpadło do ziemi nie obumrze, poje-

dynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”.      
          J. 12,24 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  – ks. Wiesław Łyżbicki  

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00   – ks. Tymoteusz Bujok 

Dębowiec 8:30 – ks. dr Alfred Borski  

Ogrodzona 8:30 – ks. Piotr Uciński  

Pierściec 10:00  – ks. Piotr Uciński  

Simoradz 10:00 – ks. Wiesław Łyżbicki  

    

 

1. Podczas śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, która będzie 

przeznaczona na Diakonie Polską. 

2. Dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne do naszej Sali parafialnej (8:00 i 10:00) 

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

z kościoła w Sosnowcu. Kazanie wygłosi prezes Synodu Kościoła, ks. dr Adam Malina. 

4. Zakończyliśmy zbiórkę ofiar na ogrzewanie i oświetlenie naszych kościołów. Razem 

zebraliśmy 20.269,- zł, z czego: Skoczów 13.508,- zł, Dębowiec 2.585,- zł, Pierściec 

2.100,- zł i Simoradz 2.076,- zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy sło-

wami: „Bóg zapłać”. 

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

będą się: 

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

• Czwartek, 18 marca, o godz. 16:30 w Dębowcu, a o 17:30 w Simoradzu; 

• Piątek, 19 marca, o godz. 17:00 w Skoczowie – kazanie wygłosi ks. Władysław 

Wantulok z Jaworza. 

6. W najbliższą niedzielę 21 lutego zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe, 10:00 i 18:00; 

• Simoradz 8:30; 

• Dębowiec 10:00; 

• Pierściec 10:00; 

Wszystkie nabożeństwa w okresie pasyjnym – tak niedzielne, jak i tygodniowe, połą-

czone będą ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

7. Za tydzień, po nabożeństwach w Skoczowie, przed kościołem, zbierana będzie kwesta 

PCK, z której dochód przeznaczony będzie na zakup artykułów spożywczych do pa-

czek świątecznych. 

8. Z karty żałobnej podajemy, że w piątek, 12 marca, Panu życia i śmierci upodobało się 

odwołać z doczesności do wieczności śp. Michała Puzonia, który przeżył 70 lat, a za-

mieszkiwał w Skoczowie przy ul. Targowej 20/29. Termin pogrzebu zostanie dopiero 

ustalony i podany na klepsydrach i na naszej stronie internetowej. 
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 SKOCZÓW 8:00    

Przypominka 

• Śp. Zuzannę Grabiec zd. Adamik, która zmarła 28.01.2021 r. 

Wspominają: sąsiedzi z ul. Zabawa 15. 

Dziękujemy za złożoną ofiarę na potrzeby naszej Parafii. 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

Przypominka 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Piotra Krzywonia, który zmarł w 45 

roku życia, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej. 

Zmarłego wspominają: mama, brat z żoną, siostra z narzeczonym, oraz dalsza 

rodzina z kraju i z zagranicy. 

Przy tej okazji rodzina wspomina również ojca zmarłego, śp. Henryka Krzywo-

nia, który zmarł cztery i pół roku temu, w wieku 69 lat. 

Dziękujemy za złożoną ofiarę na potrzeby naszej Parafii. 

 

 

 

 DĘBOWIEC 8:30    

Przypominka 

• Dokładnie dzisiaj przypada 25. rocznica śmierci śp. Karola Dziadek, który zmarł 

14 marca 1996 r. w wieku 69 lat. Przy tej okazji rodzina wspomina również: 

w 20. rocznicę śmierci jego żonę, śp. Helenę Dziadek, która zmarła 15 marca 

2001 r. w wieku 75 lat. Zmarli zamieszkiwali w Dębowcu, przy ul. Słonecznej. 

Dziękujemy za złożoną ofiarę na potrzeby naszej Parafii.   
 

  

 

 SIMORADZ 10:00    

Chrzest 

• Staś Piecha 


