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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

27.02.2022 – 1. Niedziela przed Postem  

 

Hasło tygodnia:  „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko co napisali prorocy 

wypełni się nad Synem Człowieczym”.       Łk 18,31 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 8:30 młodzieżowe – ks. Krzysztof Śledziński 

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

1. Apel Diakonii Kościoła. 

2. W związku z odczytanym apelem Diakonii Kościoła informujemy, że ofiary 

pieniężne można wpłacać na listę w Kancelarii Parafialnej lub na nasze 

parafialne konto z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy” albo też bezpośrednio na 

konto Diakonii Kościoła. 

3. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i związaną z tym sytuacją zagrożenia 

dla wielu mieszkańców Ukrainy, jutro w sali parafialnej o godz. 18:00 

odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Parafialnej, w czasie 

którego podjęte zostaną decyzje związane z pomocą dla Ukrainy oraz dla 

uchodźców, którzy zaczęli już napływać do naszego kraju. 

4. Dzisiaj o 18:00 zapraszamy na spotkanie modlitewne o Ukrainę, które 

odbędzie się w sali młodzieżowej. 

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

6. Spotkanie Pań, które poprowadzi p. Ilona Hajewska, odbędzie się w środę, 

2 marca, o godz. 17:00 w sali parafialnej.  

7. W najbliższy piątek, 4 marca, o 17:00 zapraszamy na tygodniowe 

nabożeństwo pasyjne w Skoczowie, które połączone będzie ze spowiedzią 

i Komunią Świętą. 

8.  PIERŚCIEC:  W najbliższy piątek zapraszamy na koło pań, które odbędzie 

się o godz. 16:30. 

9. Dzieci w wieku 7–13 lat zapraszamy 5 marca na pierwszą zbiórkę 

„Skautów na Skale”, początek 11:15, przy Starej Szkole. 

10. W niedzielę, 6 marca, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  młodzieżowe  i 10:00   

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

11. Do odbioru nowy numer Informatora Parafialnego oraz Zwiastuna. 
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12. Poszukujemy osoby na stanowisko kościelnej w Dębowcu, więcej informacji 

w Kancelarii Parafialnej lub u Księży. 

13. 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. 

14. Z karty żałobnej podaję, że 25.02 w wieku 84 lat zmarła śp Bronisława 

Wojnar, która mieszkała w Skoczowie przy ul. Morcinka. Pogrzeb odbędzie 

się we wtorek, 1 marca, z kościoła w Skoczowie o godz.13:00. 

 

 Skoczów 10:00   

• Po 8 tygodniach od śmierci wspominamy  śp. Herminę Bażanowską, która 

zmarła 2.01. br. w wieku 81 lat, zamieszkiwała w Skoczowie na Górnym 

Borze. Zmarłą wspominają: mąż, wnuki i prawnuki. (OFIARA) 

• Wspominamy śp. Danutę Machej, która zmarła 1.03.2021 w wieku 70 lat, 

a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Wiślańskiej.  

Zmarłą wspominają: mąż, synowie, córki, synowa, wnuki, dalsza rodzina. 

• W 5 rocznicę śmierci wspominamy śp. Eugeniusza Bojdę, który zmarł 

21.03.2017 r.  

Przy tej okazji rodzina wspomina również rodziców zmarłego:  śp. Emilię 

i Fryderyka Bojdów oraz teściów: Annę i Jana Macurów. 

Zmarłych wspominają: żona, córka, syn z rodzinami, 3 wnuków i 

wnuczka z rodziną, prawnuczka oraz dalsza rodzina. (OFIARA)  
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