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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
2.05.2021 – 4. Niedziela po Wielkanocy – Cantate 

 
 

Hasło tygodnia:  „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił.”         
       Ps 98,1 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  młodzieżowe – ks. Sławomir J. Sikora, ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30  –  ks. Piotr Uciński 

Simoradz 10:00  – ks. Piotr Uciński  

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

     

    

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

ścioła ewangelickiego w Dźwierzutach na Mazurach. Kazanie wygłosi ks. Witold Twar-

dzik z Pasymia. 

2. W najbliższą niedzielę 9 maja zapraszamy na nabożeństwa: 

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

W czasie nabożeństwa o godz. 10:00 będziemy chcieli podziękować za 35 lat ist-

nienia i prężnego działania naszej Biblioteki Parafialnej. 

Po nabożeństwie, jeżeli pozwoli na to pogoda, zapraszamy na plac przed biblio-

teką na ciasto oraz kawę lub herbatę. 

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00  

Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosić będziemy o złożenie ofiary 

na ołtarzu, przeznaczonej na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. 

3. 16 maja po nabożeństwie o godzinie 10:00 w Skoczowie odbędzie się spotkanie dla ro-

dziców tegorocznych konfirmantów.  

4. Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu zmarli i pochowani zostali:  

• 25 kwietnia, w wieku 65 lat, zmarł śp. Jerzy Macura, który zamieszkiwał w Sko-

czowie przy ul. Podkępie. Pogrzeb odbył się w piątek 30.04 z kościoła w Skoczo-

wie na nasz cmentarz w Dębowcu. 

• 26 kwietnia, w wieku 68 lat, zmarła śp. Irena Kramliczek, która zamieszkiwała 

w Skoczowie przy ulicy Zawiśle. Pogrzeb odbył się w miniony piątek z kościoła 

w Skoczowie na nasz cmentarz. 
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 WSZĘDZIE    

• Modlitwa o młodych ludzi, którzy niebawem przystąpią do egzaminów maturalnych, 

zawodowych i na zakończenie szkoły podstawowej. Niech Bóg ma ich w swojej 

opiece i pomoże rozpoznać powołania. 

Symbolem wspólnej modlitwy Kościoła będzie śpiewana przez cały miesiąc na za-

kończenie każdego nabożeństwa pieśń „Ach, ześlij Panie przebudzenie” (SE 716) 

we wszystkich naszych kościołach. 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

 

• modlitwę dziękczynną prosi wraz z rodziną nasza młoda parafianka. Zachorowała na 

Covid-19 i w złym stanie trafiła do szpitala. Stan był na tyle poważny, że lekarze nie 

dawali zbyt wielkich nadziei. Rodzina i wiele innych osób żarliwie modliło się o jej 

uzdrowienie. Na jej powrót do domu czekała córeczka, mąż, mama oraz pozostała 

rodzina i znajomi. Pan Bóg jest miłosierny i wysłuchał próśb. Lekarze to uzdrowienie 

nazwali cudem. Dlatego chcemy podziękować Panu Bogu i za ten cud go uwielbiać. 

Przy tej okazji Rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za która serdecznie 

dziękujemy.  

 

• Pragniemy również wspomnieć śp. Rudolfa Chwastka, który zmarł 11 kwietnia 2020 

roku, wieku 85 lat. Zmarłego wspominają: żona, 2 synów z rodzinami oraz dalsza 

rodzina.  

Przy tej okazji Rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą również 

serdecznie dziękujemy. 

Pieśń nr 633 – „Cóż cudowniejszego może być”    

 

 

 

 SIMORADZ 10:00    

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Emilię Raszka, która zmarła 16 marca 

w szpitalu w Bielsku-Białej, przeżywszy 74 lata. Zmarłą wspominają i o modlitwę 

proszą: kochający mąż, córki i wnuczęta oraz zięć.  

Do tegoż wspomnienia i modlitwy niechaj posłużą końcowe wersety hymnu o miło-

ści: „Teraz pozostaje więc wiara, nadzieja i miłość – te trzy, lecz z nich największa 

jest miłość.”  

Przy tej okazji Rodzina złożyła ofiarę na potrzeby naszej parafii, za którą również 

serdecznie dziękujemy. 

Pieśń 912, 1-2 zwrotka („Jak będzie nam, gdy po skończonym boju”).  

 


