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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
27.06.2021 – 4. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

 

Hasło tygodnia:  „Jedni drugich brzemiona noście, 

 a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”. 
Ga 6,2 

 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – mgr teol. Bogusław Czyż 

 

1.  SKOCZÓW oraz SIMORADZ:  Dzisiaj po nabożeństwie głównym – ok. 11:15 

w Sali Parafialnej – odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników obozu mło-

dzieżowego w Grynwaldzie oraz ich rodziców.  

2. Dzisiaj o godzinie 18:00 zapraszamy na koncert zespołu „Pastores i Przyjaciele”.  

Wstęp na koncert wolny, jednakże po koncercie prosić będziemy o złożenie ofiary przy 

wyjściu z kościoła, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z kon-

certem oraz na planowany remont skoczowskiego kościoła.  

3.  SIMORADZ:  W najbliższy piątek 2 lipca w Simoradzu o godz. 14:30 odbędzie się 

spotkanie Koła Pań, a o godz. 18:30 spotkanie Rady Filiału. 

4. W najbliższą niedzielę 4 lipca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00  i 10:00   

• Dębowiec 8:30  

• Simoradz 10:00  

• Pierściec 10:00  

5. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, 

który z powodu trwającej pandemii koronawirusa będzie odbywał się tylko online – 

czyli odbędą się jedynie transmisje planowanych wykładów, zajęć dla dzieci i młodzieży 

oraz ewangelizacji. W naszej parafii planujemy wieczory z transmisją wieczornych 

ewangelizacji. Spotkania będą się odbywały codziennie od 4-11 lipca – czyli od niedzieli 

do niedzieli na placu pomiędzy plebanią a Salą Parafialną, a w razie niepogody w Sali 

Parafialnej lub w kościele. Początek spotkań o godz. 18:30. W organizację spotkań za-

angażowana jest nasza młodzież, która przy okazji pragnie przygotować poczęstunek: 

kawę, herbatę i ciasto. Zyskane dzięki dobrowolnym wpłatom pieniądze przeznaczone 

będą na cele młodzieżowe. Z góry dziękujemy za wsparcie młodzieży, a młodzieży za 

inicjatywę oraz zaangażowanie.  

6. Już teraz pragniemy poinformować, że w bieżącym roku odbędą się Tygodnie Dobrej 

Nowiny dla Dzieci: 

• Dębowiec 26-28 lipca (od poniedziałku – środy) w godz. 9:00 – 12:00; 

• Skoczów 9-12 sierpnia (od poniedziałku – czwartku) w godz. 9:00 – 12:00; 
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7. Informujemy też, że od piątku 9 lipca do końca wakacji, w skoczowskim kościele odby-

wać się będą tzw. „Kulturalne piątki”, w czasie których będą miały miejsca koncerty 

i głównie przedstawienia dla dzieci. Występy będą rozpoczynały się o godz. 18:00. 

Podobne wieczory ze sztuką chrześcijańską odbędą się również w Dębowcu – ale 

w czwartki: 5, 12 i 19 sierpnia.  

8. Przypominamy o uregulowaniu opłaty za prenumeratę „Zwiastuna” na II półrocze. 

9. W kancelarii można nabyć kartki i zaproszenia na Konfirmację. Można też tam nabyć 

najnowszą książkę Lidii Czyż pt. „Na dwa głosy”. Przy tej okazji już teraz pragniemy 

zasygnalizować, że 7 lipca planowane jest spotkanie z Lidią Czyż, w czasie którego 

będzie można nabyć jej książkę opatrzoną dedykacją i autografem. 

10. W kancelarii są do odbioru karty zgłoszeń na obóz konfirmantów (grupa ks. 

Wawrzeczko). 

11. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• Dnia 24.06.2021 w Cieszynie w wieku niespełna 62 lat zmarł Janusz Henryk Wi-

głasz, zamieszkały w Wilamowicach przy ul. Spokojnej. Pogrzeb odbędzie się 

w środę 30.06.2021 o godzinie 1300 z kościoła w Skoczowie na miejscowy cmen-

tarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIMORADZ  

Przypominka 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Tadeusza Bryję, który zamarł 18 maja 

w wieku 65 lat, a zamieszkiwał w Simoradzu, przy ul. Głównej 106. 

Zmarłego wspominają: żona oraz dwóch synów z rodzinami. 

Przy tej okazji rodzina wspomina również śp. Krzysztofa Bryję, który zmarł przed 

trzema latami, w wieku 42 lat, a zamieszkiwał w Gliwicach. 


