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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
4.07.2021 – 5. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. 
Ef 2,8 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 8:30  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

  

1. Dzisiaj 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 ewangeli-

zacji. W naszej parafii planujemy wieczory z transmisją wieczornych ewangelizacji. 

Spotkania będą się odbywały codziennie od dzisiejszej niedzieli, przez cały tydzień, do 

niedzieli 11 lipca na placu pomiędzy plebanią a Salą Parafialną, a w razie niepogody 

w Sali Parafialnej lub w kościele. Początek spotkań o godz. 19:00 – otwarcie kawiarenki. 

O godz. 20:00 rozpoczęcie transmisji. W organizację spotkań zaangażowana jest nasza 

młodzież, która przy okazji pragnie przygotować poczęstunek: kawę, herbatę i ciasto. 

Jeżeli ktoś chciałby i mógłby wspomóc inicjatywę młodzieży upieczeniem ciasta, to 

prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej. My zaś serdecznie zapraszamy i za-

chęcamy wszystkich do udziału w tych spotkaniach. Jesteśmy przekonani, że będzie to 

bardzo wartościowy czas dla każdego. 

2. W najbliższą środę o godz. 17:00 odbędzie się Miesięczne Spotkanie Pań, które po-

prowadzi jak zwykle p. Ilona Hajewska, która przedstawi wykład: „Czy na wieczność 

z Chrystusem”. Ok. godz. 18:00 odbędzie się spotkanie z autorką książek, p. Lidią 

Czyż, która ostatnio wydała nową powieść pt. „Na dwa głosy”. Książkę tę, wraz z de-

dykacją i autografem Autorki, będzie można nabyć pod koniec tego spotkania.  

Informujemy też, że w kancelarii parafialnej można nabyć również książkę autorstwa 

ks. Sławomira Janusza Sikory pt. „Ławka”. 

W kancelarii można nabyć też kartki na Konfirmację. 

3. Pragniemy poinformować też i zarazem zaprosić na tzw. „Kulturalne piątki” – czyli 

na piątkowe wieczory w skoczowskim kościele, w czasie których będą miały miejsca 

koncerty i głównie przedstawienia dla dzieci. Serię spotkań zainauguruje w najbliższy 

piątek, 9 lipca, spektakl pt.: „Język Światła”, w wykonaniu Krakowskiej Agencji Ar-

tystycznej Galana. Początek tego i wszystkich pozostałych spotkań o godz. 18:00.  

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

w czwartki: 5, 12 i 19 sierpnia.  

Program spotkań będzie zamieszczony na parafialnej stronie internetowej. 

4. W najbliższą niedzielę 11 lipca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00   

• Ogrodzona 8:30 

• Dębowiec 10:00 – pamiątka poświęcenie kościoła 

• Pierściec 10:00  



Strona 2 z 2 
 

5. 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; 

Rodzice dzieci, które będą chciały wziąć udział w TDN w Dębowcu, proszeni są o po-

branie i wypełnienie kart zgłoszeniowych. 

Osoby chętne (młodzież, rodzice, nauczyciele) do pomocy przy organizacji TDN – tak 

w Skoczowie, jak również w Dębowcu – proszone są o zgłaszanie się w kancelarii pa-

rafialnej, u księży lub osób prowadzących szkółki niedzielne. 

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

7. Apel Diakonii Polskiej: Diakonia Polska apeluje o pomoc i składanie ofiar na rzecz 

osób poszkodowanych w wyniku nawałnic na Morawach w Republice Czeskiej. Inten-

sywne burze z trąbami powietrznymi przeszły przez ten region w czwartek, 24 czerwca 

2021. 

Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych, kilkuset rannych i ogrom zniszczeń w czterech 

wioskach to bilans tornada, które nawiedziło Morawy. Sunący przez ulice żywioł nisz-

czył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Wstępne dane mówią o łącznej liczbie 

kilku tysięcy osób poszkodowanych i tysiącu zniszczonych budynków. Część domów, 

ze względu na rozległe uszkodzenia, nie nadaje się do ponownego zamieszkania. 

W takich sytuacjach sąsiedzka pomoc jest szczególnie istotna. Poza koordynacją doraź-

nych inicjatyw lokalnych, ważne jest długofalowe działanie. Pozwoli ono mieszkańcom 

odbudować swoje domy i umożliwi im dalsze codzienne funkcjonowanie. Niezbędne 

jest wsparcie finansowe i okazanie międzyludzkiej solidarności. 

Ofiary na rzecz tych, którzy najbardziej ucierpieli wskutek przejścia na Morawach trąby 

powietrznej, można wpłacać w naszej kancelarii parafialnej. Zebrane środki zostaną 

przelane później na konto Diakonii Polskiej, która przekaże zebrane fundusze do Dia-

konii Śląskiej z siedzibą w Czeskim Cieszynie, która koordynuje pomoc na Morawach.  

Zbiórka potrwa do dnia 31 lipca 2021. Dziękujemy za każdy dar serca! Każda wpłata 

ma wielką wartość i przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej poszkodowanych. 

8. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 24.06.2021, w wieku 62 lat, zmarł śp. Janusz Wigłasz, który zamieszkiwał w Wi-

lamowicach przy ul. Spokojnej.  

Pogrzeb Zmarłego odbył w środę 30.06 w Skoczowie. 

• 29.06.2021, w wieku 54 lat, zmarła śp. Wanda Chrobok, która zamieszkiwała 

w Simoradzu przy ulicy Krętej.  

Pogrzeb Zmarłej odbył się w czwartek 1.07 w Simoradzu. 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 8:00    
WSPOMNIENIE: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Stanisława Kucza, który zmarł 

16.05.2021 w wieku 78 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Morcinka.  

Zmarłego wspominają: żona, 2 córki i 2 wnucząt z rodzinami oraz dalsza rodzina.  


