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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

13.03.2022 – 2. Niedziela Postu  

 

Hasło tygodnia:  „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to,  

że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,  

Chrystus za nas umarł.”     Rz 5,8 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Skoczów 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Dębowiec 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Ogrodzona 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

 

1. Dziękujemy za wasze otwarte serca na pomoc dla uchodźców. Ofiary na 

naszą parafialną pomoc na ten cel można wpłać na listę w kancelarii lub na 

specjalne subkonto „Pomoc dla Ukrainy”. Numer tego konta można znaleźć 

na naszej stronie internetowej. Swoją zbiórkę prowadzi również Diakonia 

Kościoła. 

2. Serdecznie witamy wśród nas, naszych gości z Ukrainy. 

3. Dzisiaj o 19:00 zapraszamy na spotkanie modlitewne o Ukrainę, które 

odbędzie się w sali parafialnej. 

4. Rozpoczęliśmy coroczną akcję „Skarbonka Diakonijna”. Skarbonki do 

obioru u katechetów lub w kancelarii parafialnej.  

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

6. W najbliższy piątek, 18 marca, o 17:00 zapraszamy na tygodniowe 

nabożeństwo pasyjne w Skoczowie, które połączone będzie ze spowiedzią 

i Komunią Świętą. Kazanie wygłosi ks. Tadeusz Makula. 

7. W niedzielę, 20 marca, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  młodzieżowe  i 10:00   

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

Równolegle z nabożeństwami odbędą się Szkółki Niedzielne, na które 

serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. 

8. W przyszłym tygodniu kończymy zbiórkę na światło i ogrzewanie. 

Wszystkim, którzy wpłacili na ten cel serdeczne Bóg zapłać. 

9. Poszukujemy osoby na stanowisko kościelnej w Dębowcu, więcej informacji 

w Kancelarii Parafialnej lub u Księży. 

10. 2 kwietnia o g. 9.00 odbędzie się „Poranek dla kobiet” - wykład pt. 

"Życie pełne pasji i odwagi" wygłosi misjonarka Agata Strzyżewska. 

Równolegle do tego spotkania odbędzie się "Męski poranek" - wykład 

dla panów pt. "Mężczyzna wobec współczesności"  poprowadzi 
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misjonarz - Maciej Strzyżewski. Koszt 30 zł od osoby. Spotkania odbędą 

się na terenie naszej parafii. Zapisy do 29 marca w kancelarii parafialnej. 
11. Z karty żałobnej podajemy: 

• 7.03 w wieku 91 lat zmarła śp. Anna Mojeździk, która mieszkała 

w Pierśćcu przy ul. Gromadzkiej. Pogrzeb odbył się w czwartek, 

10.03 w Pierśćcu. 

• 6.03 w wieku 53 lat zmarł śp. Bogusław Glac. Pogrzeb odbył się 

w piątek 11.03. z kościoła w Goleszowie na tamtejszy cmentarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skoczów 8:00   

• Po 8 tygodniach wspominamy śp. Wilhelma Macurę, który zmarł 

13.01.2022 r., miał lat 83, mieszkał w Pogórzu, przy ul. Bielskiej. Przy tej 

okazji rodzina wspomina żonę zmarłego, śp. Gertrudę Macura, która 

zmarła w 2014 roku, w wieku 71 lat. 

Wspominają: córki z rodzinami. 

Dziękujemy za ofiarę 

 

 Skoczów 10:00   

• Po 6 tygodniach wspominamy śp. Annę Ferfecką, zmarła 27.01.2022 r., 

miała lat 95, mieszkała w Skoczowie, przy ul. Bielskiej. Przy tej okazji 

rodzina wspomina męża zmarłej śp. Pawła Ferfeckiego po 25 latach od 

śmierci. 

Wspominają: córka z mężem, wnuk i wnuczka z rodzinami, siostra z 

rodziną. 

Dziękujemy za ofiarę 


