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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
13.05.2021 – Wniebowstąpienie 

 

Hasło tygodnia:  „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię,  

wszystkich do siebie pociągnę.”   J 12,32 
 

Odprawiający:  

Skoczów 17:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 16:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 18:00 – ks. Piotr Uciński 

   Pierściec 17:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

     

    

1. 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  

Po nabożeństwie o godzinie 10:00 w Skoczowie, odbędzie się spotkanie dla rodziców 

tegorocznych konfirmantów.  

2. 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.  

3. W niedzielę 23 maja, serdecznie zapraszamy na kolejną pamiątkę poświęcenia ko-

ścioła 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. Nabożeń-

stwo to będzie transmitowane przez internet.  

4. Trwają zapisy  do grupy konfirmacyjnej rocznika 2008, więcej informacji na naszej 

stronie internetowej. 

5.  PIERŚCIEC:  W sobotę, 22.05.2021 r. tak, jak w ostatnich latach, odbędzie się szcze-

pienie psów: 

• w Kółku Rolniczym w Pierśćcu, przy ul. Dworskiej w godz. 9-11 

• u p. Brzóski w Pierśćcu, przy ul. Landeckiej w godz. 12-13 

6. Z karty żałobnej podajemy: 

• Wczoraj, 12.05.2021 r., zmarła śp. Helena Kaleta zd. Lipsa, która przeżyła 92 

lata, a zamieszkiwała w Kostkowicach, przy ul. Dworskiej. Pogrzeb odbędzie się 

w sobotę, 15.05.2021 r., z kościoła w Dębowcu na miejscowy cmentarz. 


