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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
30.05.2021 – Święto Trójcy Świętej 

Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Skoczowie 

 

Hasło tygodnia:  „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga,  

i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”        
              2 Kor 13,13 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 10:00 – ks. dr Piotr Szarek, ks. dr Alfred Borski  

Simoradz 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00  - ks. Piotr Uciński 

   Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

 

1. Dzisiaj o godzinie 15.50 na antenie TVP 3 zostanie wyemitowane nabożeństwo z ko-

ścioła w Pszczynie. Kazanie wygłosi ks. Mirosław Czyż.  

2. W najbliższą niedzielę 6 czerwca zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  młodzieżowe, 10:00 i 19:00  

• 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 młodsza. 

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. Termin zapisów do 7 czerwca. 

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.  

7. Do odbioru nowy numer Zwiastuna. Jednocześnie przypominamy o opłaceniu prenume-

raty na drugie półrocze. 

 

Zapowiedzi:  

• Marcin Kozok, syn Jana i Zofii zd. Ryszawy, zamieszkały w Dębowcu, przy 

ul. Wrzosowej, wdowiec, wyznania ewangelickiego 

oraz 

Joanna Drózd, córka Bogusława i Grażyny zd. Bonczek, zamieszkała w Ustroniu, 

przy ul. Źródlanej, panna, wyznania ewangelickiego. 

Ślub odbędzie się w Parafii ustrońskiej. 
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• Adrian Bobek, syn Jana i Renaty zd. Lorek, zamieszkały w Międzyświeciu, przy 

ul. Górskiej, kawaler, wyznania ewangelickiego 

oraz 

Marzena Goryczka, córka Bogusława i Zofii zd. Madzia, zamieszkała w Goleszo-

wie, przy ul. Skrajnej, panna, wyznania ewangelickiego.  

Ślub odbędzie się w Parafii goleszowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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. 

 


