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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
9.05.2021 – 5. Niedziela po Wielkanocy – Rogate 

 

Hasło tygodnia:  „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej   

i nie odmówił mi swej łaski”            
         Ps 66,20 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – ks.  Piotr Uciński 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Ogrodzona 8:30 – mgr teol. Bogusław Czyż 

Simoradz 10:00 – mgr teol. Bogusław Czyż 

   Pierściec 10:00  – ks. Piotr Uciński 

     

    

1. Podczas śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, która prze-

znaczona będzie na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, z którego finan-

sowana jest pomoc tym bardziej potrzebującym parafiom, które stoją przed poważniej-

szymi remontami. Dziękujemy tym wszystkim, którzy złożyli już ofiarę na ten cel prze-

lewem albo też na listę w kancelarii parafialnej. Ofiary można składać do końca maja.  

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

z kościoła ewangelickiego w Poznaniu. Kazanie wygłosi ks. Marcin Kotas. 

3. W najbliższy czwartek, 13 maja – w święto Wniebowstąpienia Pańskiego – serdecz-

nie zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów 17:00 

• Simoradz 16:30 

• Dębowiec 18:00  

• Pierściec 17:00  

4. W najbliższą niedzielę 16 maja zapraszamy na nabożeństwa: 

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

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00  

• Pierściec 10:00  

W przyszłą niedzielę, po nabożeństwie o godzinie 10:00 w Skoczowie, odbędzie się 

spotkanie dla rodziców tegorocznych konfirmantów.  

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie serdecznie zaprasza na uroczyste nabo-

żeństwo z okazji Jubileuszu 30-lecia kościoła Jana Chrzciciela w Puńcowie, które od-

będzie się w niedzielę, 16 maja, o godz. 11:00. Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec. W czasie uroczystości będzie 

możliwość zajęcia miejsc w kościele w obowiązującym reżimie sanitarnym, jak również 

będą przygotowane miejsca siedzące na zewnątrz kościoła.  

6. Od dziś za dwa tygodnie, w niedzielę 23 maja, serdecznie zapraszamy na kolejną pa-

miątkę poświęcenia kościoła w Simoradzu. Kazanie wygłosi ks. Marek Michalik 

z Wisły Czarne. Ponieważ na pewno jeszcze będą obowiązywały ograniczenia związane 

z pandemią, część miejsc siedzących – gdy będzie ładna pogoda – będzie przygotowana 

na zewnątrz. Nabożeństwo to będzie transmitowane przez internet.  
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 WSZĘDZIE    

• Modlitwa o młodych ludzi, którzy są w trakcie egzaminów maturalnych albo nieba-

wem przystąpią do egzaminów 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    

Wspomnienie: 

• Po roku i sześciu tygodniach wspominamy śp. Annę Szczurek, która zmarła 

28.03.2020 r. w wieku 86 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Wiślickiej. 

Zmarłą wspominają: córka z rodziną, syn oraz dalsza rodzina.  

Przy tej okazji rodzina wspomina męża zmarłej, śp. Pawła Szczurka, który zmarł 

w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 


