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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
7.02.2021 – 2 NIEDZIELA PRZED POSTEM 

 

Hasło tygodnia:  „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.”        
           Hbr, 3,15 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 10:00 –– ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 - ks. Piotr Uciński 

   Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 
 

1. Dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne Online. Dostęp do szkółek z naszej strony 

internetowej.  

2. W najbliższą niedzielę 14 lutego zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 misyjne, 10:00 i 18:00  

W czasie nabożeństwa o godzinie 10:00 rozdane zostaną dyplomy dla 

uczestników i finalistów konkursu biblijnego Sola Scriptura. 

• Ogrodzona 8:30  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

Podczas wszystkich nabożeństw w najbliższą niedzielę prosić będziemy o złożenie 

ofiary na Fundusz Stypendialny Kościoła. 

3. Kolejne spotkanie starszej grupy konfirmacyjnej (grupa ks. Bogdana Wawrzeczko) 

odbędzie się w piątek 12 lutego o godz. 17:00 w kościele. Rodziców uczestników tej 

grupy, którzy jeszcze nie spotkali się z księdzem prowadzącym prosimy o pilny kontakt 

z ks. Wawrzeczko. 

4. Z karty żałobnej podajemy, że wczoraj (6.02.2021) w wieku 92 lat zmarła 

śp. Bronisława Białoń, która zamieszkiwała w Międzyświeciu przy ul. Iskrzyczyńskiej. 

Pogrzeb zmarłej odbędzie się w sobotę, 13.02.br. o godzinie 13:00 z kościoła 

w Skoczowie na nasz cmentarz. 

 
oprac. ks. Bogdan Wawrzeczko 
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 SKOCZÓW g. 10:00   

• WSPOMNIENIA: 

o Po roku od śmierci, wspominamy śp. Helenę Sabela, która zmarła 

1.02.2020 r. w wieku 70 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy 

ul. Powstańców Śląskich. 

Zmarłą wspominają: mąż, córka, syn, zięć, synowa i wnuki. 

  

o Po roku od śmierci wspominamy również śp. Pawła Miecha, który zmarł 

7.02.2020 r. w wieku 89 lat, a zamieszkiwał w Międzyświeciu przy ul. 

Baśniowej. Zmarłego wspominają: synowie z żonami. 

  

Przy tej okazji rodziny zmarłych złożyły ofiarę na potrzeby naszej Parafii, 

za które serdecznie dziękujemy.  

  

• CHRZTY: 

o g. 10:00 – Bartosz Ożga 

o g. 11:00 – Adam Szkucik 

 

 

 

 

 DĘBOWIEC  

• WSPOMNIENIE: 

o Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Józefa Gawlasa, który 

zmarł 22.12.2019 r. w wieku 73 lat, a zamieszkiwał w Brennej, przy 

ul. Węgierskiej. 

Zmarłego wspominają: żona, dzieci, wnuczki, prawnuczki, zięciowie, 

synowa, dalsza rodzina i sąsiedzi. 

 

Przy tej okazji rodziny zmarłych złożyły ofiarę na potrzeby naszej Parafii, 

za które serdecznie dziękujemy.  
 


