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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
11.04.2021 – 1. Niedziela po Wielkanocy – Quasimodogeniti 

 

 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas 

ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”  
1P 1,3 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 18:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 10:00 – ks. Piotr Uciński 

Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

 

 

    

1. Dzisiaj na antenie TVP-3 o godzinie 14:05 (nie jak było wcześniej zapowiadane, że 

o 15:50) odbędzie się transmisja nabożeństwa z naszego kościoła w Starym Bielsku. 

Kazanie wygłosi ks. dr Piotr Szarek. 

2. W najbliższą niedzielę 18 kwietnia zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00  i 18:00  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00   

• Pierściec 10:00  

W nabożeństwie w Skoczowie o godz. 8:00 wezmą udział redaktorzy z Polskiego 

Radia, którzy dokonają nagrania tego nabożeństwa. Zostanie ono wyemitowane 

w sobotę, 1 maja br.  

3. Od dziś za dwa tygodnie, w niedzielę 25 kwietnia, w czasie nabożeństwa w Skoczowie 

o godz. 10:00 będziemy chcieli podziękować za 35 lat istnienia i prężnego działania 

naszej Biblioteki Parafialnej.  

4. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 5 kwietnia, w wieku 90 lat, zmarła śp. Helena Fierla zd. Wieja – żona  śp. ks. 

Władysława Fierli, który przez wiele lat był biskupem polskiego Kościoła na ob-

czyźnie w Wielkiej Brytanii. W związku z tym śp. Helena Fierla od 1965 roku – 

przez 30 lat – zamieszkiwała w Londynie, później w Gliwicach, a ostatnie 3 lata 

spędziła w Domu Seniora w Ustroniu Jaszowcu. Pogrzeb Zmarłej odbył się wczo-

raj, z kościoła w Skoczowie, na nasz cmentarz. 

• 7 kwietnia, w wieku 91 lat, zmarł śp. Rudolf Raszka, który zamieszkiwał w Sko-

czowie, przy ul. Górny Bór. Pogrzeb Zmarłego odbył się również wczoraj, z na-

szego kościoła w Simoradzu, na cmentarz przykościelny. 
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 SKOCZÓW 10:00    

• Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Małgorzatę Kocoń, która zmarła 

24.02.2020 r., przeżywszy niespełna 82 lata, a zamieszkiwała w Iskrzyczynie, 

przy ul. Tarnawa. Zmarłą wspomina najbliższa rodzina.  

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą ser-

decznie dziękujemy.  

Pieśń: 713, 1 (Za rękę weź mnie Panie) 

 

 

  PIERŚCIEC 10:00    

• Roczek: Wojtek Górniok 


