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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
25.04.2021 – 3. Niedziela po Wielkanocy – Jubilate 

 

Hasło tygodnia:  „Jeśli koś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, 

stare przeminęło oto wszystko stało się nowe.”     
2 Kor 5,17 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 (młodzieżowe) - ks. Piotr Uciński 

Skoczów 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. Jan Raszyk 

Dębowiec 10:00 –  ks. Bogdan Wawrzeczko 

   Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński  

     

    

1. Dzisiaj o godzinie 15:50 w 3. Programie TVP zostanie wyemitowane nabożeństwo z ko-

ścioła ewangelickiego w Rawie Mazowieckiej. Kazanie wygłosi diakon Halina Radacz. 

2. W sobotę 1.05 o godzinie 8:00 w 2. Programie PR odbędzie emisja nabożeństwa nagry-

wanego w naszej parafii w poprzednią niedzielę. 

3. W najbliższą niedzielę 2 maja zapraszamy na nabożeństwa: 

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

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

4. W imieniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwracamy się z prośbą o wsparcie te-

gorocznej zbiórki ofiar, które przeznaczone będą na pomoc remontową tym najbardziej 

potrzebującym parafiom naszej wspólnoty. Apel prezesa BPGA, ks. Marcina Makuli, 

znajduje się na parafialnej stronie internetowej.  
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Dodatkowe informacje dla duchownych: 
 

 

 SKOCZÓW 8:00    

• WSPOMNIENIE 

Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Michała Puzonia, który zmarł 12 marca 

w wieku 69 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Targowej. 

Przy tej okazji rodzina wspomina również jego żonę, śp. Irenę Puzoń, która zmarła 

17 grudnia 2014 r. w wieku 60 lat. 

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie 

dziękujemy. 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• CHRZTY: 

o Klara Gluza 

o Artur Sikora 

• WSPOMNIENIE 

Po roku od śmierci wspominamy śp. Zygmunta Kochutka, który zmarł 20 kwietnia 

2020 r. w wieku 76 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Osiedlowej. Zmarłego  

wspominają: żona Janina, córka Mariola, wnuk Przemek. 

Przy tej okazji rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą serdecznie 

dziękujemy.  


