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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
1.04.2021 – Wielki Czwartek 

 
 

Hasło dnia:  „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.”   
Ps 111,4  

 

Odprawiający:  

Skoczów 9:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 16:00  – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Piotr Uciński 

Simoradz 16:00  – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 18:00  – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 17:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

     

    

1.  FILIAŁY:  Po nabożeństwie, przy wyjściu z kościoła, można odebrać najnowszy nu-

mer Informatora Parafialnego. Za każdą ofiarę złożoną na Informator serdecznie dzię-

kujemy. 

 SKOCZÓW:  Po nabożeństwie, w kancelarii parafialnej, można odebrać najnowszy 

numer Informatora Parafialnego. Osoby oglądające nas przez internet mogą zaopatrzyć 

się w Informator w kancelarii parafialnej, w godzinach jej urzędowania. Za każdą ofiarę 

złożoną na Informator serdecznie dziękujemy. 

2. Jutro, w Wielki Piątek, odbędą się następujące nabożeństwa: 

 Skoczów: 9:00, 11:00, 16:00 i 18:00  

 Dębowiec, Simoradz i Pierściec: 16:00 i 18:00 

 Wszystkie nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

W związku zaostrzonym rygorem sanitarnym, ilość miejsce w kościołach jest ograni-

czona i dlatego obowiązują zapisy i wejściówki. Niestety na jutro – WIELKI PIĄTEK 

oraz na NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ nie posiadamy już wolnych miejsc.  

W Poniedziałek Wielkanocny są jeszcze wolne miejsca na nabożeństwie w Simoradzu 

o 10:00. 

Te osoby, którym nie udało się otrzymać wejściówki na któreś z nabożeństw w Wielki 

Piątek czy Wielkanocnych, serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji interneto-

wej z naszego kościoła w Skoczowie.  

3. Jutro, w Wielki Piątek, o godz. 17:00 na antenie TVP – 2. Program, odbędzie się bez-

pośrednia transmisja nabożeństwa z kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Kato-

wicach. Kazanie wygłosi bp Marian Niemiec.  

4. Z uwagi na ograniczenia uczestnictwa w nabożeństwach, nie mamy takiej możliwości, 

aby zorganizować jedno nabożeństwo, w czasie którego zostaną zebrane Skarbonki Dia-

konijne. Dlatego bardzo prosimy o przyniesienie skarbonek na któreś nabożeństwo 

Wielkanocne albo w tygodniu po świętach (do piątku 9.04.) do kancelarii parafialnej.  

5. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 27.03. w wieku 72 lat zmarł śp. Roman Kajzar, który zamieszkiwał w Simora-

dzu przy ulicy Krętej. Jego pogrzeb odbył się dzisiaj w Simoradzu. 

 


