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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

13.02.2022 – 3. Niedziela przed Postem (Septuagesimae) 

 

Hasło tygodnia:  Nakłoń Boże mój ucha swego i usłysz! Nie dla naszej 

sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed Twoje 

oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia.       Dn 9,18 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Skoczów 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Ogrodzona 8.30 – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00  – ks. Jan Raszyk  

  

1.  SKOCZÓW 10:00 i PIERŚCIEC:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest 

ze spowiedzią i Komunią Świętą. Serdecznie zapraszamy do Stołu 

Pańskiego. 

2. Podczas śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na fundusz 

stypendialny. 

3. Poniedziałkowe spotkanie grupy wsparcia w Skoczowie jutro o 19:30. 

4. Zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• poniedziałek: Dębowiec – 15:00, 

• środa: Pierściec – 16:30, 

• czwartek: Skoczów – 17:00. 

5. W niedzielę, 20 lutego, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe  i 10:00   

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

Ze względu na ferie, w najbliższą niedzielę szkółki niedzielne nie odbędą się. 

6. Decyzją Rady Diecezjalnej kadencja naszej Rady Parafialnej została 

przedłużona o 12 miesięcy. W związku z powyższym wybory do Synodu 

Diecezjalnego przesunięte są na wrzesień, a do pozostałych gremiów 

parafialnych o cały rok.  

7. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili już ofiarę 

na ogrzewanie i oświetlenie naszych kościołów. Osoby, które chciałyby 

wesprzeć naszą parafię i przyłączyć się do ofiar na ten cel informujemy, ze 

listy ofiar znajdują się w kancelarii parafialnej lub w filiałach u skarbników. 

8. Filiał w Dębowcu poszukuje osoby na stanowisko kościelnej. Bliższe 

informacje u Proboszcza. 
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 SKOCZÓW 10:00   

Wspomnienie: 

• Wspominamy śp. Ludwika Macurę, który zmarł 20.12.2021 przeżył 89 lat 

mieszkał w Kiczycach przy ul. Miodowej. Wspominają: żona, 3 synów i 

córka z rodzinami, brat z rodziną, dalsza rodzina. 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Helenę Król, która zmarła 

02.01.2021 w wieku 67 lat, mieszkała w Skoczowie przy ul. Tęczowej, 

wspomina przyjaciółka Kasia 

• 31.12.2020 zmarł śp. Andrzej Kasper w wieku 66 lat. Pozostawił w 

smutku: żonę, córkę, syna, siostrę i wnuka oraz całą rodzinę chórową. 

Przez 11 lat śpiewał zarówno w chórze męskim jak i mieszanym. Dzięki 

niemu chór Gloria dysponuje odrestaurowanym i nastrojonym 

fortepianem, to z Jego inicjatywy powstał zespół gitarzystów 

upiększający grą i śpiewem zarówno koncerty jak i inne spotkania.  

 


