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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
4.04.2021 – WIELKANOC 

 

Hasło tygodnia:  „Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków  

 i mam klucze śmierci i piekła.” 
Obj 1,18  

 

Odprawiający:  

Skoczów 5:30 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 6:00 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 8:00 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 8:00 – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 10:00 – ks. Piotr Uciński 

 

1. W czasie pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary ołtarzowej, która będzie prze-

znaczona na potrzeby naszej parafii. Za każdy złożony dar składamy serdeczne podzię-

kowania słowami „Bóg zapłać”. 

2.  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 zaopa-

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

ofiarę złożoną na Informator serdecznie dziękujemy. 

3. Dzisiaj, o godz. 15:50 na antenie TVP 3, odbędzie się transmisja nabożeństwa Wiel-

kanocnego z kościoła Pokoju w Świdnicy. Kazanie wygłosi bp Waldemar Pytel.  

4. Jutro, 5 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, odbędą się nabożeństwa: 

 Skoczów: 8:00 i 10:00 rodzinne 

Dębowiec: 8:30 

Simoradz i Pierściec: 10:00 

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

czona i dlatego obowiązują zapisy i wejściówki. Niestety na jutrzejsze nabożeństwa 

nie posiadamy już wolnych miejsc. Te osoby, którym nie udało się otrzymać wej-

ściówki, serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji internetowej z naszego ko-

ścioła w Skoczowie.  

5. Za tydzień, w niedzielę 11 kwietnia, zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

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

• Dębowiec i Ogrodzona: 8:30; 

• Pierściec i Simoradz: 10:00; 

Od przyszłej niedzieli nie będą prowadzone zapisy na nabożeństwa. Spodziewamy się, 

że zostaną nieco złagodzone wprowadzone na święta obostrzenia. Niemniej jednak pro-

simy o śledzenie oficjalnych informacji podawanych w wiadomościach oraz informacji 

na naszej stronie internetowej.  
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6. Pragniemy przypomnieć, że od końca lutego prowadzona jest zbiórka ofiar na plano-

wany remont organów w Dębowcu. W tym celu został przygotowany specjalny folder, 

który zawiera nie tylko historię tego instrumentu, ale również numery subkonta parafial-

nego, na który można dokonywać wpłat. W ostatnim czasie jeden z naszych parafian 

wpłacił ofiarę w wysokości 6.000 zł, co stanowi 10% całego kosztu remontu dębowiec-

kich organów. Za ofiarę tę bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również tym 

wszystkim, którzy wsparli ten cel mniejszymi kwotami, które również są bardzo istotne 

w całym tym przedsięwzięciu. Przy okazji prosimy Was, drodzy Parafianie o wspar-

cie. Foldery informacyjne są wyłożone przy wyjściu z kościoła. Informacje te zamiesz-

czone są również na naszej stronie internetowej. Za każdą złożoną ofiarę na ten cel ser-

decznie dziękujemy słowami „Bóg zapłać”. 

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

aby zorganizować jedno nabożeństwo, w czasie którego zostaną zebrane Skarbonki 

Diakonijne. Dlatego bardzo prosimy o przyniesienie skarbonek na któreś nabożeństwo 

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

8. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 30 marca, w wieku 67 lat, zmarła śp. Irena Macura, która zamieszkiwała w Dę-

bowcu przy ul. Herstówki. Pogrzeb odbędzie się w Dębowcu, we wtorek, 

6 kwietnia, o godz. 13:00 z kościoła na miejscowy cmentarz. 

• 31 marca, w wieku 59 lat zmarł śp. Bogusław Kurus, który zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Stalmacha. Pogrzeb odbędzie się w Skoczowie, w środę, 

7 kwietnia o godz. 13:00 z kościoła na miejscowy cmentarz. 

 

 

 

 

 

 

 


