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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
23.05.2021 – Pierwsze Święto Zesłania Ducha Świętego 

 

Hasło tygodnia:  „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi  

to się stanie – mówi Pan Zastępów”                 Za 4,6b 
 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 10:00 – ks.  Piotr Uciński 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 8:30 – ks Marek Michalik, ks. dr Alfred Borski 

   Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

    

1.  SIMORADZ:  W czasie naszego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, 

która przeznaczona będzie na potrzeby tutejszego filiału. 

2. Dzisiaj o godzinie 15:50 w TVP 3 emisja nabożeństwa z Parafii Wniebowstąpienia Pań-

skiego w Warszawie. 

3. Dzisiaj o godzinie 18:00 nabożeństwo rodzinne z udziałem zespołu Dawid Band z Ustro-

nia. Jednocześnie informujemy, że od pierwszej niedzieli czerwca nasze wieczorne na-

bożeństwa odbywać się będą o godzinie 19:00. 

4. Jutro, w drugim dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego serdecznie zapraszamy na nasze 

nabożeństwa do Skoczowa i Dębowca, które odbędą się o godzinie 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. 

5. W najbliższą niedzielę 30 maja – w  święto Trójcy Świętej – o godz. 10:00 serdecznie 

zapraszamy na kolejną pamiątkę poświęcenia kościoła w Skoczowie. Okoliczno-

ściowe kazanie wygłosi ks. dr Piotr Szarek ze Starego Bielska. Podczas nabożeństwa 

prosić będziemy o złożenie ofiary, na potrzeby naszej parafii. Jeżeli pogoda na to po-

zwoli, to na placu przed kościołem będą postawione ławki, aby nie było przepełnienia 

w kościele i by można było zachować obowiązujący dystans społeczny. Zaś po nabo-

żeństwie 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.  

Z uwagi na w dalszym ciągu obowiązujące ograniczenia związane z pandemią oraz aby 

zapewnić możliwość uczestnictwa w nabożeństwach jak największej ilości osób, wyjąt-

kowo odbędą się nabożeństwa w naszych filiałach: 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00 

6. Za tydzień jesteśmy zaproszeni również do Drogomyśla na świąteczne nabożeństwo z 

okazji 233 pamiątki Położenia Kamienia Węgielnego pod budowę kościoła w Drogo-

myślu, które rozpocznie się o godz. 10:00. Okolicznościowe kazanie wygłosi  ks. Marcin 

Ratka-Matejko z Jastrzębia Ruptawy. 
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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 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 2008/2009, więcej informacji na na-

szej stronie internetowej. Termin zapisów do 7 czerwca. 

9. W kancelarii można nabyć kartki i zaproszenia na Konfirmację. 

10. 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.  

11. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku ogłasza wakans na stanowisku Dyrektora 

Ewangelickiego Domu Opieki „Soar”. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 15 

czerwca w kancelarii parafii w Bielsku, przy pl. Marcina Lutra 12. 

12.  SIMORADZ:  W sobotę, 29.05.2021 r. tak, jak w ostatnich latach, odbędzie się szcze-

pienie psów: 

w godz. 10-11 przy strażnicy OSP w Simoradzu 

w godz. 11:30-12:30 u p. Jonkisza, przy ul. Dębina 35 

13. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński: 

• Marek Michenko syn Adama i Urszuli z d. Strządała, wyznania R-K  

oraz Estera Macura, córka Ryszarda i Barbary z d. Czudek wyznania E-A. 

14.  Z karty żałobnej podajemy: 

• 15.05. w Hannover (Niemcy) zmarł śp. ks. Jan Krzywoń, który urodził się w 

1940 r. w Skoczowie, ordynowany był w Warszawie, a później przez 22 lata służył 

w różnych parafiach na Mazurach. Tam też był Diecezjalnym Duszpasterzem Mło-

dzieży. Po wyjeździe do Niemiec służył na zasadzie wolontariatu w różnych para-

fiach ewangelickich, a głównie w Parafii p.w. Dietriecha Bonhoeffera w Mühlen-

berg – dzielnicy Hannover.  

• 16.05 w wieku niespełna 79 lat zmarł śp. Stanisław Kucz, który zamieszkiwał 

w Skoczowie  przy ul. Górny Bór. Pogrzeb zmarłego odbył się w środę 19.05 w 

Skoczowie. 

• 18.05 w wieku niespełna 65 lat zmarł śp Tadeusz Bryja, który zamieszkiwał w Si-

moradzu przy ul. Głównej. Pogrzeb zmarłego odbył się w sobotę 22.05, w Simora-

dzu. 
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 NA KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE w MAJU:    

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

wem przystąpią do egzaminów zawodowych i na zakończenie szkoły podstawowej. 

Niech Bóg  pr 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 8:00  

Wspomnienie: 

• Po 5 latach wspominamy śp. Amelię Malinowską, która zmarła 22 maja 2016 r. w 

wieku 88 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Mocko. 

O modlitwę proszą dwie córki i synowa z rodzinami 

Przy tej okazji rodzina wspomina także syna zmarłej, śp. Jana Malinowskiego, który 

zmarł 25 lat, po długiej chorobie, przeżywszy 47 lat 

• Rodzinę śp. ks. Jana Krzywonia, który zmarł 15.05.2021 w Hannover. 

  

 SKOCZÓW 10:00    
Chrzest: 

• Nikodem Pudełko 

• Mikołaj Fryda 

 

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Gustawa Borutę,  zmarł 23.03.2020 r. w 

wieku 83 lat, mieszkał w Skoczowie ul. Wiślickiej, wspominają : żona, córka, 

wnuczka, prawnuczka. Przy tej okazji rodzina wspomina jego syna Mirosława Bo-

rutę, który przeżył lat 47 a zmarł przed 10 laty. 

• Po 7 tygodniach wspominamy śp. Bogusława Kurusa, który zmarł 31.03.2021 r. w 

wieku 59 lat, mieszkał w Skoczowie przy ul. Stalmacha, a wcześniej przy ul. Żebroka 

Wspominają: rodzina i przyjaciele 

• Wspomnienie po 6 tygodniach śp. Emila Kreisa, który zmarł 10.04.2021 r., miał lat 

70, a mieszkał w Pierśćcu, przy ul. Na Łomy. Wspominają : siostra Gertruda i sio-

strzenica Grażyna z rodzinami 

• Rodzinę śp. ks. Jana Krzywonia, który zmarł 15.05.2021 w Hannover. 

 

 

 PIERŚCIEC    

Wspomnienie  

• śp Anna Lorek która zmarła 17.11.2020 w wieku 69 lat, mieszkała w Pierśćcu przy 

ul. Skoczowskiej 5.  Wspominają: mąż, 2 córki z rodzinami i 2 synów z rodzinami. 

 


