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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

20.03.2022 – 3. Niedziela Postu  

 

Hasło tygodnia:  „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz  

nie nadaje się do Królestwa Bożego”.          Łk 9,26 
 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Dębowiec 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

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

odbędzie się w sali parafialnej. 

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

3. W najbliższym tygodniu serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa 

pasyjne: 

• środa: Pierściec 17:00  

• czwartek: Simoradz 16:30 i Dębowiec 17:30 

• piątek: Skoczów 17:00 – kazanie ks. Andrzej Dyczek 

z Międzyrzecza 

Wszystkie tygodniowe nabożeństwa pasyjne połączone są ze spowiedzią 

i Komunią Świętą.  

4. W niedzielę, 27 marca, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów 8:00 i 10:00 

• Simoradz 8:30 młodzieżowe 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00 

Równolegle z nabożeństwami odbędą się Szkółki Niedzielne, na które 

serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. 

W przyszłym tygodniu w Skoczowie przed kościołem odbędzie się zbiórka 

organizowana przez PCK. 

5. W sobotę 2 kwietnia o 9:00 w Skoczowie odbędzie się „Poranek dla 

kobiet”, w czasie którego wykład pt. „Życie pełne pasji i odwagi” wygłosi 

Agata Strzyżewska. Równolegle do tego spotkania odbędzie się „Męski 

poranek”, w czasie którego wykład pt. „Mężczyzna wobec 

współczesności” wygłosi Maciej Strzyżewski. Koszt uczestnictwa 

w spotkaniu wynosi 30 zł od osoby. Zapisy do 29 marca w kancelarii 

parafialnej. 

6. Również w sobotę 2 kwietnia w Dzięgielowie odbędzie się Wiosenna 

Konferencja dla Kobiet w kościele Eben-Ezer o godz. 10:00 organizowana 

przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Tam wykłady wygłoszą: Ilona 

Hajewska oraz Agnieszka Laskowska-Hajewska.  
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7. 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. 

8. Jeśli ktoś z Państwa gości u siebie uchodźców lub posługuje się językiem 

ukraińskim/rosyjskim, prosimy o przekazanie takiej informacji w kancelarii. 

9. Filiał w Dębowcu poszukuje osoby, która za wynagrodzeniem zajęła by się 

pracami wokół kościoła i Domu Zborowego, w tym m.in. koszenie trawy, 

a zimą odśnieżanie. Zgłoszenia i informacje u Księży lub prezbiterów 

z Dębowca. 

10. Z karty żałobnej podajemy: 

• 15.03. w wieku 81 lat zmarła śp. Amalia Kowacz, która mieszkała 

w Cieszynie przy ul. Wiejskiej. Pogrzeb odbył się w piątek, 18.03 

w Skoczowie. 

 

 

 

 

 

 

 Skoczów 10:00   

• Wspominamy po 6 tygodniach od śmierci śp. Martę Kolarczyk, która 

zmarła 3 lutego br. przeżywszy 81 lat. Mieszkała w Skoczowie przy ul. 

Krzywej. Zmarłą wspominają i o modlitwę proszą: 2 synów z rodzinami, 

5 wnucząt, 3 prawnucząt, bliższa i dalsza rodzina. 

• Wspomnienie śp. Elżbiety Makula, która zmarła 1 lutego br. w wieku 89 

lat. Mieszkała w Skoczowie przy ul. Stalmacha. Przy tej okazji rodzina 

chce wspomnieć po 40 latach rodziców Zmarłej: Pawła i Emilię Michna, 

po 35 latach męża Zmarłej - Emila Makulę i po 2 latach brata Zmarłej - 

Gustawa Michnę. Wspominają: 2 córki z rodzinami, bratowa i bratanica, 

dalsza rodzina. 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Bronisławę Białoń, która zmarła 

6 lutego 2021 r. w wieku 92 lat. Mieszkała w Międzyświeciu przy ul. 

Iskrzyczyńskiej. Wspominają trzej synowie z rodzinami. 

Przy okazji tych wspomnień złożone zostały ofiary przeznaczone na potrzeby 

naszej Parafii, za które serdecznie dziękujemy.  


