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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
28.02.2021 – 2 Niedziela Pasyjna – REMINISCERE 

 

Hasło tygodnia:  „Bóg daje dowód swe wielkiej miłości ku nam przez to,  

że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”  
          Rzym 5,8 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. dr Alfred Borski  

Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00 – ks. Piotr Uciński  

Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

    

 

1. Dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne do naszej Sali parafialnej w czasie trwania 

nabożeństw o godz. 8:00 i 10:00.  

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

z kościoła w Łodzi. 

3. Zapraszamy na kolejne tygodniowe nabożeństwo pasyjne w piątek 5 marca o godzi-

nie 17:00, które będzie połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

4. W najbliższą sobotę, 6 marca w Drogomyślu o godz. 11:00 odbędzie się ordynacja 

na duchownych naszego Kościoła czterech magistrów teologii: Mateusza Mendrocha 

pochodzącego ze Skoczowa, Grzegorza Frydy pochodzącego z Drogomyśla, Seba-

stiana Madejskiego pochodzącego z Cisownicy oraz Bartłomieja Poloka pochodzącego 

z Bażanowic. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią oraz niewielką ilość miejsc 

w kościele w Drogomyślu, zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie przez in-

ternet. Link do transmisji będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej. 

5. W najbliższą niedzielę 7 marca zapraszamy na nabożeństwa: 

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

• Simoradz 10:00  

• Dębowiec 8:30   

• Pierściec 10:00  

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

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

więcej informacji w kancelarii parafialnej. 

7. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w skarbonki diakonii. 
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Skoczów g. 8.00 

 

Przypominka 

• Po roku od śmierci wspominamy śp. Annę Lazar, która zmarła 2.02.2020 r., w 

wieku 84 lat, a zamieszkiwała w Międzyświeciu przy ul. Rogowej. 

Zmarłą wspominają: syn i córka z rodzinami. 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę na potrzeby naszej parafii. 

 

Skoczów g. 10.00 

 

Przypominka 

• Wspomnienie Śp. Zbigniewa Huta, zmarł 02.01.2021 r., miał lat 56, mieszkał w 

Skoczowie przy ul. Zawiśle, pochowany został w Świebodzinie. 

Wspominają: mama, trzy siostry, brat, bratowa, szwagier i chrześniak Artura 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę. 

 

 


