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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
21.02.2021 – 1. niedziela Pasyjna (INVOCAVIT) 

 

Hasło tygodnia:  „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć  dzieła diabelskie”       
          1J 3,8b 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. Piotr Uciński  

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 10:00  – ks. Piotr Uciński 

   Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

     

1. Dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne, które odbywają się w sali parafialnej o 8:00 

i 10:00.  

2. Dzisiaj wyjątkowo o godzinie 14:00 w programie 3 TVP, wyemitowane zostanie  

nabożeństwo z kościoła w Rypinie.  

3. Zapraszamy drugie nabożeństwo pasyjne w piątek 26 lutego o godzinie 17:00, które 

będzie połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

4. W najbliższą niedzielę 28 lutego zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00  i 18:00  

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

5. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy zbiórkę na remont organów w naszym kościele 

w Dębowcu. W tym celu został opracowany specjalny folder, który wystawiony jest 

przy wyjściu z kościoła, a przybliżający historie organów i ich budowniczego Pawła 

Sikorę oraz przedstawiający zakres prac remontowych. Te same informacje osiągalne 

są również na naszej stronie internetowej, zaś sam folder można ściągnąć w postaci 

pliku PDF. Gorąco polecamy ten remont Waszej uwadze i prosimy o jego wsparcie. 

Na pewno będziemy starali się też pozyskać fundusze ze środków zewnętrznych, ale 

zawsze w takich przypadkach potrzebny jest również wkład własny. Dlatego właśnie 

zwracamy się z prośbą o wsparcie tego celu.  

6. Dzisiaj rozpoczynamy też doroczną akcję  „Skarbonka Diakonii”. Skarbonki są do 

odebrania przy wyjściu z kościoła oraz 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. Ponieważ rozpoczyna okres rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, polecamy 

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

informacji w kancelarii parafialnej. 

9. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 15 lutego w wieku 58 lat zmarł śp. Władysław Stebel, który zamieszkiwał 

w Pierśćcu przy ul. Mostowej. Pogrzeb odbył w miniony czwartek w Pierśćcu. 

• Wczoraj, w sobotę 20.02.2021 r., Panu życia i śmierci upodobało się odwołać 

z doczesności do wieczności śp. ks. Cezarego Jordana – proboszcza Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli, który przeżył 63 lata. Termin po-

grzebu będzie podany w najbliższym czasie. 
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 SKOCZÓW 8:00  

• Przypominka po kazaniu: 

Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Pawełkę Bochniarz, która zamieszki-

wała w Skoczowie przy ul. Morcinka. Przy tej okazji – po dwóch latach od śmierci 

– wspominamy męża zmarłej: śp. Włodzimierz Bochniarza. 

Swoich bliskich wspominają i o modlitwę proszą: córka z mężem, wnuki i pra-

wnuki. Przy tej okazji dziękujemy za ofiarę przekazaną na potrzeby naszej Parafii.  

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

• Po nabożeństwie chrzest: Gabriel Rakus. 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00  

• Przypominka: śp. Władysław Wilczek 


