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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
16.05.2021 – 6. Niedziela po Wielkanocy – Exaudi 

 

 

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

wszystkich do siebie pociągnę.”            J 12,32 
 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00  – ks.  Piotr Uciński 

   Pierściec 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

 

    

1. Dzisiaj, po nabożeństwie o godzinie 10:00 w Skoczowie, odbędzie się spotkanie dla ro-

dziców tegorocznych konfirmantów.  

2. W najbliższy piątek, o godzinie 19:00 w naszym kościele odbędzie się koncert akorde-

onistów w ramach Festiwalu Musica Sacra. Ponieważ ilość miejsc z powodu obostrzeń 

związanych jeszcze z pandemią jest ograniczona, dlatego konieczne jest posiadanie wej-

ściówki, którą można odebrać m.in. w naszej kancelarii parafialnej. 

3. W najbliższą niedzielę 23 maja – w Pierwsze Święto Zesłania Ducha Świętego, ser-

decznie zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00 i 18:00  

• Pierściec 10:00  

• Simoradz 10:00 – uroczyste nabożeństwo z okazji kolejnej pamiątki poświęcenia 

kościoła Świętego Ducha 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 – bę-

dzie przygotowana na zewnątrz. Nabożeństwo to będzie transmitowane przez in-

ternet. Podczas tego nabożeństwa prosić będziemy o złożenie ofiary na cele fi-

liału. Z uwagi na tę uroczystość w Simoradzu, tradycyjnie już nie odbędzie się 

nabożeństwo w Filiale w Dębowcu. 

4. Parafia Ewangelicka w Cieszynie zaprasza na uroczyste nabożeństwo z okazji 312 rocz-

nicy wyznaczenia miejsca pod budowę Kościoła Jezusowego w Cieszynie, które od-

będzie się w najbliższą niedzielę, 23 maja o godz. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Grzegorz 

Brudny, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Lublinie. Ze 

względu na to, że w nabożeństwie w kościele może wziąć udział ograniczona liczba 

uczestników, będą również przygotowane miejsca siedzące na Placu Kościelnym. Po 

nabożeństwie będzie można zaopatrzyć się w świąteczne kołaczyki.  
5. W poniedziałek, 24 maja – w Drugie Święto Zesłania Ducha Świętego – zapraszamy 

na nabożeństwa w Skoczowie i Dębowcu, które odbędą się o godz. 17:00.  

Po nabożeństwie w Skoczowie – jeżeli będzie odpowiednia pogoda – serdecznie zapra-

szamy na tradycyjną już jajecznicę, na placu pomiędzy plebanią a salą parafialną. Nad 

przygotowaniem poczęstunku będą czuwali członkowie Chóru Mieszanego Gloria. Po-

częstunek odbędzie się z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.  
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6. Już teraz zapraszamy na kolejną pamiątkę poświęcenia naszego kościoła w Skoczowie, 

która odbędzie się 30 maja, w niedzielę Trójcy Świętej, o godz. 10:00. Okolicznościowe 

kazanie wygłosi ks. dr Piotr Szarek ze Starego Bielska. Jeżeli pogoda pozwoli, to po 

nabożeństwie planowany jest piknik parafialny. Nasze Panie, które mogłyby wspomóc 

nas swoimi wypiekami, serdecznie prosimy o zgłaszanie się u pastorowej Agnieszki 

Borski lub w kancelarii parafialnej do środy 26 maja. Prosimy też o zgłaszanie się tych 

osób, które mogłyby pomóc w przygotowaniu i przy obsłudze tego pikniku.  

7. Nasze dzieci zapraszamy na szkółki niedzielne, które będą odbywały się wg następują-

cego planu: 

• Skoczów w sali parafialnej nad biblioteką: 8:00 grupa starsza, 10:00 grupa młod-

sza. Oczywiście jeżeli komuś z grupy młodszej odpowiada termin o 10:00 lub na 

odwrót – to oczywiście również serdecznie zapraszamy.  

• Dębowiec / Simoradz – równolegle z nabożeństwami, ale tylko w niedziele, gdy 

nabożeństwo będzie o godzinie 10:00. 

• Pierściec o godz. 10:00 – równolegle z nabożeństwem. 

8. Trwają zapisy  do grupy konfirmacyjnej rocznika 2008, więcej informacji na naszej stro-

nie internetowej. 

9. Serdecznie dziękujemy za wpływające ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. 

Jednocześnie apelujemy do tych, którzy jeszcze nie dołączyli się do tej akcji, która ma 

na celu wspomożenie tych najbardziej potrzebujących parafii. Ofiary można składać do 

końca maja.  

10. Z karty żałobnej podajemy: 

• 12.05.2021 zmarła śp. Helena Kaleta zd. Lipsa, która przeżyła 92 lata, a zamiesz-

kiwała w Kostkowicach, przy ul. Dworskiej. Pogrzeb odbył się w sobotę, 

15.05.2021 r., z kościoła w Dębowcu na tamtejszy cmentarz. 
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 NA KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE:    

• 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    

Chrzest: Wiktoria Śliwka; 

Wspomnienie: 

• Po 6 tygodniach wspominamy śp. Adriana Handzlika, który zmarł 3.03.2021 r. w 

wieku 45 lat, a zemieszkiwał w Niemczech. 

Zmarłego wspominają: matka, żona, syn oraz dalsza rodzina. 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Małgorzatę Cymorek, która zmarła 

3.04.2020 r. w wieku 94 lat, a zamieszkiwała w Kiczycach przy ul. Granicznej. 

Przy tej okazji rodzina wspomina także męża zmarłej, śp. Emila Cymorka, który 

zmarł 29 lat temu. O modlitwę proszą: córka oraz dwóch synów z rodzinami. 

Obu rodzinom serdecznie dziękujemy za złożenie przy okazji wspomnienia ofiary, na po-

trzeby naszej parafii.  

 

 SIMORADZ     

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Annę Gabryś, która zmarła 21.04.2020 r. 

w wieku 77 lat, a zamieszkiwała w Simoradzu przy ul. Podlesie. Zmarłą wspomi-

nają: córka i  dwóch synów z rodzinami, wnuczęta, prawnuczęta, siostra z rodziną 

oraz dalsza rodzina. Pieśń do wspomnienia: 936,1-2. 

• 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 tych wspomnień i modlitwy niechaj posłużą końcowe wersety Hymnu o Miłości 

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

największa jest miłość” (1 Kor 13). 

Pieśń do wspomnienia: 912,1-2. 

Obu rodzinom serdecznie dziękujemy za złożenie przy okazji wspomnienia ofiary na po-

trzeby naszej parafii.  

 

 PIERŚCIEC    

W sobotę, 22.05.2021 r. tak, jak w ostatnich latach, odbędzie się szczepienie psów: 

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

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


