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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
13.06.2021 – 2. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

 

Hasło tygodnia:  „Pójdźcie do mnie wszyscy,  

którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie .”  
Mt 11,28 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – misyjne– ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 19:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30 –  ks. Piotr Uciński 

Ogrodzona 8:30- ks Jan Raszyk 

Simoradz 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

 

1. W najbliższą niedzielę 20 czerwca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00, 10:00   i 19:00  

• Dębowiec 10:00  

• Simoradz 8:00   

• Pierściec 10:00  

Wszystkie nabożeństwa w przyszłą niedzielę połączone będą z zakończeniem roku 

szkolnego, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy nasze dzieci i młodzież szkolną, aby 

z jednej strony podziękować Panu Bogu za ten trudny okres nauki, który odbywał się 

zazwyczaj przed monitorami komputerów w domach uczniów i prosić Go o bezpieczny 

wypoczynek oraz o powrót do szkół w takich warunkach, jakie pamiętamy sprzed pan-

demii.  

 SKOCZÓW  Po obu nabożeństwach w Skoczowie zapraszamy Was na piknik na po-

witanie wakacji. To kolejna okazja do tego, żeby pobyć ze sobą po czasie izolacji, który 

w dużej mierze mamy już za sobą. Będą grzane kiełbaski, kawa, herbata, Was, drodzy 

Parafianie, prosimy o przyniesienie pyszności o smakach lata: mile widziane owocowe 

ciasta (bez surowych mas) oraz owocowe sałatki. Osoby, które pragną coś przynieść, 

proszone są o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej względnie u p. pastorowej 

Agnieszki Borski do najbliższego czwartku. Najważniejsze jednak jest to, byśmy mogli 

pobyć ze sobą. Będą postawione ławki, ale można też przynieść własne koce. Zapro-

szenie skierowane jest do wszystkich, zatem do dzieci i młodzieży, dorosłych, rodziców 

i dziadków. Piknik odbędzie się tylko wtedy, gdy będzie ładna pogoda – a taka jest 

zapowiadana.  

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

o godz. 17:00 w sali parafialnej. 

3. 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.  
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• 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. 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. 

5. Do odbioru jest nowy numer Zwiastuna, jednocześnie przypominamy o uregulowaniu 

opłaty za prenumeratę na II półrocze. 

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

w Sali Młodzieżowej. 

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

8. Od czwartku w kancelarii będą do odbioru karty zgłoszeń na obóz konfirmantów (grupa 

ks. Wawrzeczko). 

9. Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie zatrudni osoby do pracy w charak-

terze: 

• Pielęgniarka – w wymiarze: pełny etat, na 1/2 etatu czy też na umowę zlecenie 

(do ustalenia); 

• Opiekun / opiekunka osoby starszej; 

• Pokojowa / Pokojowy 

• Osoby do przyuczenia w opiece nad człowiekiem starszym. 

Warunki pracy, zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia po rozmowie z Panią Dyrek-

tor: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30 w Dzięgielowie lub telefonicz-

nie.  

 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00    

Wspomnienie  

• po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Jerzego Macurę, który zmarł 

25.04.2021 po długiej i trudnej chorobie.  

O modlitwę proszą: żona, dwie córki, z których jedna przebywa z rodziną w Wielkiej 

Brytanii, zięć, 5 wnuków i brat zmarłego, a także przyjaciele z Górek i dalekich 

Pniew w Wielkopolsce. 

Przy tej okazji rodzina prosi o wspomnienie również rodziców zmarłego: śp. Karola 

Macurę, który zmarł w 2001 roku i Helenę Macura zd. Cieślar, która zmarła w 2010 

roku. 

 

 SKOCZÓW 10:00    

Wspomnienie  

• Po 4 latach od śmierci wspominamy śp. Franciszka Wachmetę, który zmarł 

22.12.2016 r. w wieku 68 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Morcinka. 

Zmarłego wspominają: żona, córka z rodziną, syn z rodziną i siostra z rodziną. 

http://www.igrzyskoskoczow.pl/

