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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
21.06.2020 – 2 niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,  

   a Ja wam dam ukojenie.”                Mt 11,28 

 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 młodzieżowe  – ks. Piotr Uciński 

Simoradz 8:30 – ks. dr Alfred Borski  

   Dębowiec 10:00  – ks. dr Alfred Borski  

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

    

1. Nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą W związku z tym, że u kilku naszych 

parafian zdiagnozowano koronawirusa, jesteśmy zmuszeni od odwołania dzisiaj spo-

wiedzi i Komunii Świętej.  

2. W czasie dzisiejszego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary ołtarzowej na potrzeby 

naszej parafii. W związku z obecną sytuacją pandemii ofiara nie będzie składana do 

skrzynek przy ołtarzu, lecz do skrzynek przy wyjściu – równocześnie ze składaną ko-

lektą. Za każdą ofiarę składamy serdeczne podziękowanie słowami „Bóg zapłać”. 

3. Wszystkie dzieci zapraszamy dzisiaj o 10:00 na Szkółkę Niedzielną online, którą 

można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jednocześnie pragniemy poinformować, 

że za tydzień, 28 czerwca w taki sposób będzie wyemitowana ostatnia szkółka nie-

dzielna przed wakacyjną przerwą. Dołóżmy wszelkich starań (tu zwracam się szcze-

gólnie do rodziców i dziadków), aby w tym trudnym czasie mieć szczególną troskę 

o nasze dzieci i młodzież – właśnie w powiązaniu z wiarą, Kościołem i naszym Panem 

i Zbawicielem. 

4. Posiedzenie Rady Parafialnej odbędzie się w najbliższą środę, 24 czerwca o godzinie 

18:30 za pośrednictwem platformy ZOOM. Porządek spotkania dla członków RP do-

stępny będzie od wtorku na naszej stronie parafialnej, po zalogowaniu się. 

5. Serdecznie zapraszamy na ostatnie przed wakacjami Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 16:30 

• Skoczów – czwartek 17:00 

6. Za tydzień 28 czerwca zapraszamy na następujące nabożeństwa, które będą miały 

charakter rodzinny i połączone będą z zakończeniem roku szkolnego: 

• Skoczów – 8:00;  

• Simoradz – 8:30;  

• Dębowiec i Pierściec – 10:00; 

W czasie tych nabożeństw będziemy chcieli podziękować za ten szczególnych rok 

szkolny, w którym przez ostatnie trzy miesiące zajęcia odbywały się zdalnie. Będzie-

my chcieli też prosić o błogosławieństwo Boże, aby od września albo jak najszybciej 

można było w normalnych warunkach rozpocząć naukę szkolną. 



Strona 2 z 2 
 

7. Stowarzyszenie Cztery Pory Życia, którego prezesem jest nasza parafianka p. Ewa 

Stanna razem z naszą Parafią i jeszcze trzema innymi skoczowskimi parafia-

mi/zborami, przy wsparciu Gminy Skoczów, przygotowuje się do trzeciej edycji 

igrzysk dziecięcych KIDS GAMES. Zajęcia będą odbywały się w dniach 13-17 lipca, 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 dla dzieci od 7 roku życia. 

W ramach zajęć będzie miała miejsce rywalizacja w obrębie 15 różnych dyscyplin 

(m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, biegi przeszkodowe, bad-

minton, pływanie, tenis stołowy, taniec), która odbędzie się w trzech lokalizacjach – 

SP nr 8 (ul. Morcinka), SP nr 5 (Pogórze), SP nr 3 (ul. Bielska). Zapisy na stronie in-

ternetowej www.igrzyskaskoczow.pl do dzisiaj.  

8. Z karty żałobnej podajemy, że 15 czerwca br. w wieku 87 lat zmarła śp. Helena Krużo-

łek z d. Guznar, która zamieszkiwała w Łączce, przy ul. Cesarskiej. Pogrzeb zmarłej 

odbył się w miniony czwartek, na cmentarzu w Ogrodzonej. 

 

 

 

SKOCZÓW  

Wspomnienie zmarłego (po kazaniu): 

• 25 latach od śmierci wspominamy śp. Eugeniusza Dudę, który zmarł 16.06.1995 r., 

w wieku 60 lat. Mieszkał w Skoczowie przy ul. Topolowej. Zmarłego wspominają: 

żona, syn z rodziną, 2 córki z rodzinami oraz siostra z rodziną. 

 

 

DĘBOWIEC 

• Roczek w czasie nabożeństwa: Kamil Sikora; 

• Chrzest po nabożeństwie: Michał Biliński; 

 
opracowanie: ks. Alfred Borski 

 

http://www.igrzyskaskoczow.pl/

