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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
18.07.2021 – 7 Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami 

 świętych i domownikami Boga.” 
Ef 2,19 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Skoczów 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Dębowiec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00  – ks. Piotr Uciński  

 

    

1. Wczoraj zakończyła się czwarta edycja Igrzysk Dziecięcych, wszystkim, którzy zaan-

gażowali się w Igrzyska dziękujemy. 

2. Po kazaniu prosić będziemy o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii 

3. Podczas transmisji TE Dzięgielowe, które odbywały się w naszej parafii zebraliśmy 

ofiarę na dokończenie remontu Sali młodzieżowej w wysokości 1980 zł. Wszystkim 

ofiarodawcom dziękujemy. 

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

ściele. W tym tygodniu czeka na nas koncert skoczowskiego zespołu AHAWA. Począ-

tek  o godz. 18:00. Ulotki ze szczegółowym planem „Kulturalnych Piątków” można za-

brać przy wyjściu z kościoła lub w kancelarii parafialnej. Terminarz spotkań umiesz-

czony jest również na naszej stronie parafialnej. Podobne wieczory ze sztuką chrześci-

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

Program spotkań będzie zamieszczony na parafialnej stronie internetowej. 

5. W najbliższą niedzielę 25 lipca zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00   

• Dębowiec 10:00  

• Simoradz 8:30 

• Pierściec 10:00  

6. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Brennej zaprasza na pamiątkę poświęcenia ko-

ścioła nabożeństwo o godzinie 10.0 kazanie wygłosi prezes synodu kościoła  ks dr Adam 

Malina 

7. 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. 

8. 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. 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DĘBOWIEC 10:00    

• Chrzest:  Emilia Dziadek 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Annę  Przewłocką która zmarła 28 maja 

2020r. przeżyła lat 80, mieszkała w Iskrzyczynie przy ul. Stromej Wspominają córka, 

syn, i bliższa rodzina Przy tej okazji rodzina wspomina też śp Stanisława Przewłoc-

kiego zm. w 1977r śp Stasia Przewłockiego zm w 1978r. śp Karola Smelika  zm w 

1986r.  śp Emilię Smelik zm w 1987 r. śp  Hildegardę Spandrzyk zd Smelik zm w 

2007r. śp Gustawa Spandrzyka zm w 2001r.  

Pieśń Jezus żyje z Nim i ja 

 

 

 SKOCZÓW 08:00    

• Wspomnienie po 6 tygodniach śp. Józef Grzegorz zm 13.06.2021 w wieku 61 lat. 

Mieszkał w Skoczowie przy ul. Mickiewicza. Wspominają: żona, 3 synów, synowa, 

wnuk, bliższa i dalsza rodzina. 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• Chrzty:  Milan Pindel 

    


