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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
24.05.2021 – Drugi Dzień  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 17:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Dębowiec 17:00 – ks. Piotr Uciński  

 

    

1. Po nabożeństwie w Skoczowie serdecznie zapraszamy na tradycyjną już jajecznicę, na 

placu pomiędzy plebanią a salą parafialną. Nad przygotowaniem poczęstunku  czuwali 

członkowie Chóru Mieszanego Gloria. Poczęstunek odbędzie się z zachowaniem obo-

wiązujących przepisów sanitarnych. 

2. 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  

3. 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. 

4. Trwają zapisy  do grupy konfirmacyjnej rocznika 2008/2009, więcej informacji na na-

szej stronie internetowej. 

5. W kancelarii można nabyć kartki i zaproszenia na Konfirmację  

6. 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.  
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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. 

 

 

 DĘBOWIEC    

Wspomnienie  

• Po 5 latach od śmierci wspominamy śp. Andrzeja Lisowskiego, który zmarł 

22.05.2016 r., miał lat 56, mieszkał w Dębowcu, przy ul. Lipowej.  

Wspominają: Żona, córka i syn z rodzinami, dalsza rodzina, znajomi i przyjaciele. 

PIEŚŃ „Za rękę weź mnie Panie” 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę. 


