
Strona 1 z 2 
 

Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
6.06.2021 – 1. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

 

Hasło tygodnia:  „Kto was słucha, mnie słucha a kto wami gardzi, mną gardzi.”  
Łk. 10,16 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  młodzieżowe – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 19:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30  – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

 

1. Wszystkim osobom, które w zeszłym tygodniu zaangażowały się w organizację pikniku 

parafialnego bardzo dziękujemy. Prosimy o odbiór blach. 

2. Dzisiaj, o godz. 15:50 na antenie TVP-3 zostanie wyemitowane nabożeństwo z naszego 

kościoła we Wrocławiu. Kazanie wygłosi ks. prob. Marcin Orawski.  

3. W najbliższą niedzielę 13 czerwca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00  i 19:00  

• Dębowiec 8:30  

• Ogrodzona 8:30 

• Simoradz 10:00   

• Pierściec 10:00  

4.  SKOCZÓW  W najbliższy czwartek zapraszamy na Godzinę Biblijną w Skoczowie 

o godz. 17:00 w sali parafialnej. 

5. Nasze dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne, które odbywają się: 

• 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. 

6. Od 11 do 17 lipca zapraszamy dzieci na kolejną edycję Igrzysk Dziecięcych Kids Ga-

mes. Więcej informacji na stornie internetowej: www.igrzyskoskoczow.pl  Zapisy do 

20 czerwca. 

7. Zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbywają się w soboty, o godzinie 18:00, 

w Sali Parafialnej 

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

naszej stronie internetowej. Termin zapisów do 7 czerwca – czyli do jutra. 

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

10. Zakończyliśmy zbiórkę na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Bardzo dziękujemy 

za wszystkie wpłaty. Udało się zebrać 22.959,50 zł - czyli podobna kwota jak w roku 

ubiegłym. 

http://www.igrzyskoskoczow.pl/
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 SKOCZÓW 8:00    

 

• Modlitwa dziękczynna za naszą Parafiankę, która wczoraj obchodziła 80-te urodziny. 

 

WSPOMNIENIA: 

• Po roku od śmierci wspominamy śp. Józefa Pinkasa, który zmarł 5.06.2020 r., prze-

żywszy 72 lata, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Morcinka. Zmarłego wspomi-

nają: żona, córka i dwóch synów z rodzinami.  

Dziękujemy za ofiarę! 

• Po 7 tygodniach wspominamy śp. Wandę Pinkas, która zmarła 16.04.2021. 

Wspominają: mąż, 2 synów, 2 synowe, 5 wnuków, koleżanki, bliższa i dalsza rodzina 

Dziękujemy za ofiarę!  

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

 

CHRZTY: 

• Adam Machej 

• Maja Pinkas 

• Kuba Siemek 

 

ROCZKI: 

• Mateusz Cichy 

• Filip Łopaczyk 

• Łukasz i Wiktoria Fryda  

oraz modlitwa z okazji 11 urodzin ich brata Rafała (cała trójka obchodzi urodziny 

1 czerwca) 

 

WSPOMNIENIA: 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Piotra Handzlika, który zmarł 22.04.2020 r., 

przeżywszy 78 lata, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Menniczej. Zmarłego 

wspominają: siostra oraz bliższa i dalsza rodzina. 

Dziękujemy za ofiarę. 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Stanisławę Cywka, która zmarła 20.04.2020 r. 

w wieku 86 lat i 9 miesięcy. Zmarłą wspomina: 2 synów z rodzinami oraz dalsza ro-

dzina.  

Przy tej okazji najbliżsi wspominają również śp. Henryka Cywkę, który zmarł 22 lata 

temu. 

Rodzinie dziękujemy za ofiarę z przeznaczeniem na remont organów w Dębowcu.  

 

Pieśń: 914 


