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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
14.02.2021 – Niedziela Przedpostna (ESTOMIHI) 

 

Hasło tygodnia:  „Bądź mi skałą obronną”            
     Ps. 31,3 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński  

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Ogrodzona 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00– ks. Bogdan Wawrzeczko  

Dębowiec 8:30 – ks. dr Alfred Borski  

   Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

     

 

1. Podczas śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na Fundusz Stypendialny 

Kościoła 

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

internetowej.  

3. Dzisiaj o godzinie 15:50 w programie 3 TVP, wyemitowane zostanie nabożeństwo 

z kościoła w Jelenie Górze-Cieplicach.  

4. W najbliższy piątek, 19 lutego, zapraszamy na pierwsze tygodniowe nabożeństwo 

pasyjne, które odbędzie się w Skoczowie o godz. 17:00 i będzie połączone ze spowie-

dzią i Komunią Świętą. 

5. W najbliższą niedzielę 21 lutego zapraszamy na nabożeństwa: 

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

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00   

• Pierściec 10:00  

6. Ponieważ rozpoczyna okres rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, polecamy 

uwadze organizacje, na rzecz, których przekazać można 1% swojego podatku – więcej 

informacji w kancelarii parafialnej. 

7. Osoby, które zainteresowane są wstąpieniem do Kościoła ewangelickiego, informu-

jemy, że stosowne przygotowanie nowej grupy rozpocznie się na początku marca. 

Chętnych prosimy o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej lub u Proboszcza.  

8. Z karty żałobnej podajemy, że:  

• 9 stycznia zmarł śp.  Władysław Cichy. Jego pogrzeb odbył się w miniony czwar-

tek (11 lutego) w Pierśćcu. 

• 6 lutego zmarła w wieku 92 lat śp. Bronisława Białoń, która  zamieszkiwała 

w Międzyświeciu przy ul. Iskrzyczyńskiej. Jej pogrzeb odbył się wczoraj, z ko-

ścioła w Skoczowie, na nasz cmentarz.  
 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 2 
 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Przypominka po kazaniu: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Helenę Król, która zmarła 2.01.2021 

w wieku 66 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Tęczowej. 

Zmarłą wspomina przyjaciółka Katarzyna. 

 

Modlitwa przyczynna: 

• Jesteśmy proszeni też o modlitwę przyczynną za naszego Parafianina z Dębowca, 

który zmaga się z chorobą oraz za jego żonę, która opiekuje się nim w chorobie. 

 

 


