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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
19.07.2020 – 6 niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie,  

i który cię ukształtował, Izraelu:  

Nie bój się, bo cię wykupiłem,  

nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!”                

          Iz 43,1 

Odprawiający:  Skoczów 8:00 – ks. Andrzej Mendrok 

   Simoradz – 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Andrzej Mendrok 

    

1. W najbliższy piątek 24 lipca zapraszamy dzieci na przedstawienie teatralne pt. „Naj-

piękniejszy prezent”, które zostanie wystawione przez Teatr EDEN w skoczowskim 

kościele. Spektakl odbędzie się w ramach cyklu „Kulturalne Piątki”, który dofinanso-

wany jest z budżetu miasta Skoczów. 

2. Za tydzień 26 lipca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów – 8:00 nabożeństwo połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

• Simoradz – 8:30  

• Dębowiec – 10:00 

• Pierściec – 10:00 

3. Młodzież, która zapisała się na obóz w Starym Borku informujemy, że w przyszłą 

niedzielę 26 lipca po nabożeństwie w Skoczowie odbędzie się spotkanie organizacyjne 

dla uczestników i ich rodziców. Prosimy o pewne przybycie, ponieważ ze względu na 

obostrzenia związane z koronawirusem będą przekazane istotne informacje. 

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 obsłu-

giwać, o przyjście z pomocą i dołączenie do osób przygotowujących takie prezentacje. 

O wiele bardziej wymagana jest w tym przypadku chęć zaangażowania się, aniżeli sa-

me 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 prowadze-

nia transmisji naszych nabożeństw. I w tym przypadku liczą się chęci: by się nauczyć 

czegoś nowego. Zgłoszenia przyjmowane będą w kancelarii parafialnej. 

 

 SKOCZÓW      

• Roczek: Leon Podsiadło (po liturgii wstępnej);  

• Z okazji 80 urodzin p. Emilii proszeni jesteśmy o modlitwę dziękczynną oraz 

o dalsze błogosławieństwo dla niej i o zdrowie. 
opracowanie: ks. Alfred Borski 


