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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
11.07.2021 – 6. Niedziela po Trójcy Świętej 

Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu 
 

Hasło tygodnia:  „Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, 

 Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem  

– moim jesteś!”.  
Iz 43,1 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński  

Ogrodzona 8:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Mateusz Mendroch, ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko  

 

    

1.  DĘBOWIEC  Po kazaniu prosić będziemy o złożenie ofiary, która zostanie przezna-

czona na remont organów w Dębowcu. 

2. Dzisiaj kończy się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, ostatnie ze spotkań tu w 

Skoczowie rozpoczniemy o godz. 19:00 – otwarciem kawiarenki. O godz. 20:00 rozpo-

częcie transmisji. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie w organizację spotkań, pro-

wadzenie kawiarenki oraz zabezpieczenie transmisji ze strony technicznej oraz wszyst-

kim pozostałym osobom, które włączyły się w przygotowania, piekły ciasto czy przy-

gotowywały kanapki.  

3. Zapraszamy na „Kulturalne piątki” – czyli na piątkowe wieczory w skoczowskim ko-

ściele. W tym tygodniu czeka na nas koncert autorski Tomasza Żółtko. Początek  o godz. 

18:00. Ulotki ze szczegółowym planem „Kulturalnych Piątków” można zabrać przy 

wyjściu z kościoła lub w kancelarii parafialnej. Terminarz spotkań umieszczony jest 

również na naszej stronie parafialnej. Podobne wieczory ze sztuką chrześcijańską od-

będą się również w Dębowcu – ale w czwartki: 5, 12 i 19 sierpnia.  

Program spotkań będzie zamieszczony na parafialnej stronie internetowej. 

4. W najbliższą niedzielę 18 lipca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00   

• Dębowiec 10:00   

• Pierściec 10:00  

• Simoradz – nabożeństwo nie odbędzie się, parafianie z Filiału w Simoradzu w 

przyszła niedzielę 18.07. organizują wycieczkę do Pszczyny. Zapisy u p. Kościel-

nej w Simoradzu ewent. u p. prezbitera Rajmunda Raszyka.  

Na wszystkich nabożeństwach prosić będziemy o złożenie ofiary, na potrzeby naszej 

parafii. 

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Międzyrzeczu serdecznie zaprasza na  Pamiątkę Za-

łożenia i Poświęcenia Kościoła w Międzyrzeczu.  Nabożeństwo dziękczynne odbędzie 

się 18 lipca 2021 roku o godzinie 10:00. Słowem Bożym będzie służył - ks. Daniel Ferek 

– proboszcz Parafii w Wodzisławiu Śląskim. Podczas nabożeństwa zaśpiewa chór para-

fialny z  Międzyrzecza 
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6. Informujemy, 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. 

7. W kancelarii parafialnej można nabyć najnowszą książkę  Lidii Czyż „Na dwa głosy” 

oraz książkę autorstwa ks. Sławomira Janusza Sikory pt. „Ławka”. 

Można nabyć też kartki na Konfirmację. 

8. Do odebrania jest nowy numer Zwiatuna. 

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

osób poszkodowanych w wyniku nawałnic na Morawach w Republice Czeskiej. Ofiary 

na rzecz tych, którzy najbardziej ucierpieli wskutek przejścia tam trąby powietrznej, 

można wpłacać w naszej kancelarii parafialnej. Zebrane środki zostaną przelane później 

na konto Diakonii Polskiej, która przekaże zebrane fundusze do Diakonii Śląskiej z sie-

dzibą 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. 

10. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński, dlatego się je zapowiada:  

• Dawid Podżorski, syn Adama i Heleny zd. Glajcar, kawaler wyznania ewange-

lickiego oraz Anita Cieślar, córka Edwarda i Anny zd. Szwarc, panna wyznania 

ewangelickiego. Ślub odbędzie się w kaplicy w Wiśle Jaworniku. 

• Robert Penkała, syn Ryszarda i Ewy zd. Szczotka, wolny wyznania ewangelic-

kiego oraz Anna Wisełka, córka Zbigniewa i Renaty zd. Brzezina, panna wyzna-

nia ewangelickiego 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIERŚCIEC 10:00    

• Chrzest:  Laura Czyż 

 

 

 SKOCZÓW ok. 11:00 (po nabożeństwie)    

• Chrzty: Zofia Budnik 

   Remigiusz Kral 


