
Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
26.07.2020 – 7 niedziela po Trójcy Świętej 

 
Hasło tygodnia: „Już nie jesteście obcymi i przechodniami, 

 lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.” 
           Ef 2,19 
 
Odprawiający: Skoczów - 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz - 8:30 – teol. Bogusław Czyż  
Dębowiec - 10:00 – teol. Bogusław Czyż 
Pierściec - 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko   

 
1. W najbliższy piątek 31 lipca zapraszamy dzieci na przedstawienie teatralne pt. 

„Przypowieść o Dobroci”, które zostanie wystawione przez Krakowską Agencję 
Artystyczną Galana w skoczowskim kościele o godz. 18. Spektakl odbędzie się w 
ramach cyklu „Kulturalne Piątki”, który dofinansowany jest z budżetu miasta Skoczów. 

2.  Za tydzień 2 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa:  
   • Skoczów – 8:00 

        • Dębowiec – 8:30 
   • Simoradz – 10:00 
   • Pierściec – 10:00 

3. Młodzież, która zapisała się na obóz w Starym Borku dziś po nabożeństwie zapraszamy 
na spotkanie organizacyjne dla uczestników i ich rodziców. Prosimy o pozostanie w 
kościele. 

4. Od września planujemy wprowadzić zmianę w naszych nabożeństwach w Skoczowie 
polegającą na tym, że w każdą niedzielę i święto chcemy wykorzystywać projektor, 
dzięki czemu wszystkie teksty i cały przebieg nabożeństwa będzie wyświetlany na 
ekranie. W związku z tym zwracamy się z prośbą – tak do młodzieży, jak również osób 
w średnim wieku i starszych, którzy korzystają z komputera i potrafią go obsługiwać, o 
przyjście z pomocą i dołączenie do osób przygotowujących takie prezentacje. O wiele 
bardziej wymagana jest w tym przypadku chęć zaangażowania się, aniżeli same 
umiejętności, których przecież można będzie się nauczyć. Chodzi o to, aby takie 
prezentacje regularnie były przygotowywane oraz by na każdym nabożeństwie był 
ktoś, kto będzie je przełączał. Poza tym poszukujemy również chętnych do 
prowadzenia transmisji naszych nabożeństw. I w tym przypadku liczą się chęci: by się 
nauczyć czegoś nowego. Zgłoszenia przyjmowane będą w kancelarii parafialnej. 

DĘBOWIEC/SIMORADZ 
5. W najbliższe cztery piątki, w naszym kościele o godzinie 15 odbywać się będą spektakle 

teatralne dla dzieci. 31 lipca „Przypowieść o Dobroci” 
        7 sierpnia „Kosmiczna Bajka” 
       14 sierpnia „Zwierzątka z polany” 
       21 sierpnia „Daniel”  ZAPRASZAMY!! 



Z karty żałobnej podajemy: 
 

1. w minioną środę zmarła Śp. Bogumiła Lorek, który przeżył 81 lat, a zamieszkiwała w 
Skoczowie,      przy ul. Dolny Bór. Pogrzeb zmarłej odbył się w piątek, 24 lipca na cmentarzu 
w Skoczowie 
 
2. w miniony wtorek zmarła Śp. Irena Wojnar, która przeżyła 82 lata, a zamieszkiwała w 
Dębowcu, przy ul. Katowickiej. Pogrzeb zmarłej odbył się wczoraj, 25 lipca, z kościoła w 
Dębowcu, na tamtejszy cmentarz 
 
3. w czwartek zmarł Śp. Tadeusz Szczurek, który przeżył 69 lat, zamieszkiwał w Cieszynie, przy 
ul. Sienkiewicza. Pogrzeb zmarłego odbędzie się w poniedziałek 27 lipca, o godzinie 13 z 
kościoła w Dębowcu na miejscowy cmentarz. 
 
4. 22 marca zmarła Śp. Ilza Jaworek, przeżyła lat 79, mieszkała w Skoczowie, przy ul. Górny 
Bór. Pogrzeb zmarłej odbędzie się 1 sierpnia, o godzinie 12, z kościoła w Skoczowie na 
miejscowy cmentarz 
 


