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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
2.04.2021 – Wielki Piątek 

 

Hasło dnia:  „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”   
J 3,16  

Odprawiający:  

Skoczów 9:00  – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 11:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 16:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 18:00   – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 16:00   – ks. Piotr Uciński   

Dębowiec 18:00   - ks. Andrzej Mendrok 

Pierściec 16:00 – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 18:00 – ks. Piotr Uciński 

Simoradz 16:00  - ks. Andrzej Mendrok 

Simoradz 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

    

1. Po nabożeństwie można nabyć nowy numer Informatora Parafialnego. 

2. Jutro, w Wielką Sobotę o godz. 18:00 odbędzie się Wielkanocna konferencja dla mło-

dzieży, którą można oglądać na kanale YouTube #MŁODZI luteranie. Konferencja 

osiągalna będzie również z naszej strony internetowej.  

3. W WIELKANOC, odbędą się następujące nabożeństwa: 

 Skoczów: 5:30, 10:00 i 18:00; 

Dębowiec: 6:00, 8:00 i 10:00; 

Simoradz i Pierściec: 8:00 i 10:00 

W czasie wszystkich nabożeństw w niedzielę Wielkanocną prosić będziemy o zło-

żenie ofiary ołtarzowej, przeznaczonej na potrzeby naszej parafii. 

W związku zaostrzonym rygorem sanitarnym, ilość miejsce w kościołach jest ograni-

czona i dlatego obowiązują zapisy i wejściówki. Niestety na nabożeństwa Wielka-

nocne (Niedziela i Poniedziałek) nie posiadamy już wolnych miejsc.  

Te osoby, którym nie udało się otrzymać wejściówki na któreś z nabożeństw Wielka-

nocnych, serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji internetowej z naszego 

kościoła w Skoczowie.  

4. W niedzielę Wielkanocną, o godz. 15:50 na antenie TVP 3, odbędzie się transmisja 

nabożeństwa z kościoła Pokoju w Świdnicy. Kazanie wygłosi bp Waldemar Pytel.  

5. Z uwagi na ograniczenia uczestnictwa w nabożeństwach, nie mamy takiej możliwości, 

aby zorganizować jedno nabożeństwo, w czasie którego zostaną zebrane Skarbonki 

Diakonijne. Dlatego bardzo prosimy o przyniesienie skarbonek na któreś nabożeństwo 

Wielkanocne albo w tygodniu po świętach (do piątku 9.04.) do kancelarii parafialnej.  

6. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 30 marca, w wieku 67 lat, zmarła śp. Irena Macura, która zamieszkiwała w Dę-

bowcu przy ul. Herstówki. Pogrzeb odbędzie się w Dębowcu, we wtorek, 

6 kwietnia, o godz. 13:00 z kościoła na miejscowy cmentarz. 

• 31 marca, w wieku 59 lat zmarł śp. Bogusław Kurus, który zamieszkiwał w Skoczo-

wie przy ul. Stalmacha. Pogrzeb odbędzie się w Skoczowie, w środę, 7 kwietnia 

o godz. 13:00 z kościoła na miejscowy cmentarz. 


