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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
5.07.2020 – 4 niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Jedni drugich brzemiona noście,  

a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.”                Ga 6,2 

 

Odprawiający:  Skoczów 8:00   – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 8:30   – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Simoradz 10:00   – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski  

 

    

1. W naszym kościele w Skoczowie rozpoczęliśmy cykl spotkań pt. KULTURALNE 

PIĄTKI. Co tydzień w piątek o godzinie 18:00 będzie możliwe spotkanie z chrześci-

jańską sztuką. Przewidziane są również spektakle dla dzieci. W najbliższy piątek 

10 lipca zapraszamy na wieczór autorski Tomasza Żółtko, a za tydzień 17 lipca na 

koncert Roberta Kasprowicza. 

2. Dzisiaj rozpoczyna się 71. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który z uwagi 

na trwającą pandemię koronawirusa odbywa się jedynie drogą internetową. Zaprasza-

my na nabożeństwa, wykłady, ewangelizacje, szkółki niedzielne i zajęcia dla młodzie-

ży, do których linki znaleźć można na naszej stronie internetowej. 

Jeżeli będzie taka potrzeba, to w skoczowskim kościele lub sali parafialnej od wtorku 

z wielką chęcią zorganizujemy transmisję z ewangelizacji, a nawet z wykładów lub in-

nych ciekawych nagranych na potrzeby tego Tygodnia Ewangelizacyjnego zajęć. Pro-

simy jednak o zgłoszenie się dzisiaj po nabożeństwie albo jutro w godzinach od 9:00 

do 15:00 w kancelarii parafialnej (można telefonicznie), abyśmy się mogli do tego sto-

sownie przygotować. Zaproszenie to kierujemy szczególnie do osób samotnych albo 

takich, które nie mają takiej możliwości, aby oglądać relacje z TE przez internet. 

3. Za tydzień 12 lipca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00  

• Pierściec – 10:00 

• Dębowiec – 10:00 – uroczyste nabożeństwo z okazji 108 pamiątki poświęcenia 

kościoła, w czasie którego kazanie wygłosi ks. Marcin Ratka-Matejko.  

W związku z pamiątką poświęcenia kościoła w Dębowcu, nabożeństwo w 

Simoradzu nie odbędzie się. Parafian z Simoradza zapraszamy do Debowca. 

Na wszystkich nabożeństwach prosić będziemy o złożenie ofiary na ołtarzu przezna-

czonej na potrzeby naszej parafii.  

4. Osoby, które zapisały się na obóz młodzieży w Starym Borku informujemy, że: 

• Kartę zgłoszenia na obóz należy pobrać w kancelarii parafialnej lub z młodzie-

żowego facebooka. Później należy ją wypełnić i dostarczyć do kancelarii para-

fialnej do niedzieli 19 lipca. 

• Również do niedzieli 19 lipca należy uiścić opłatę za obóz, pomniejszoną 

o wpłacone już wpisowe. 
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• W niedzielę 26 lipca po nabożeństwie w Skoczowie (ok. 9:15) odbędzie się spo-

tkanie organizacyjne dla uczestników i ich rodziców. Prosimy o pewne przyby-

cie, ponieważ ze względu na obostrzenia będą przekazane szczegółowe infor-

macje. 

5. Z karty żałobnej podajemy, że w minioną środę (1 lipca) zmarła śp. Helena Gabzdyl 

z d. Pilch, która przeżyła 88 lat, a zamieszkiwała w Goleszowie przy ul. Osiedlowej. 

Pogrzeb zmarłej odbędzie się w poniedziałek o godz. 13:00 z kościoła w Skoczowie. 
 

opracowanie: ks. Alfred Borski 
 


