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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
25.07.2021 – 8 Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka 

dobroć i sprawiedliwość, i prawda..” 
List do Efezjan 5,8-9 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Jan Raszyk 

Skoczów 10:00 – ks. Piotr Uciński 

Simoradz 08:30 – ks. Piotr Uciński 

Dębowiec 10:00 – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00  – mgr teol. Bogusław Czyż  

 

    

1. DĘBOWIEC Jutro rozpoczyna się Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu. Serdecznie 

zapraszamy chętnych, a także rodziców chętnych pomóc przy organizacji. 

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

ściele. W tym tygodniu czeka na nas spektakl dla dzieci Artystycznej Agencji Galana. 

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

Program spotkań będzie zamieszczony na parafialnej stronie internetowej. 

3. W najbliższą niedzielę 1 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00   

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00  

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej zaprasza na uroczyste nabożeństwo z oka-

zji 91 rocznicy poświęcenia kościoła w Istebnej. 

Nabożeństwo odbędzie się 1 sierpnia o godz. 10:00. Słowo Boże będzie zwiastował ks. 

Tomasz Stawiak z Jawora. Nabożeństwo zostanie poprzedzone porankiem pieśni reli-

gijnej o godz. 9:00. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

8. Apel Biskupa Kościoła i Biskupa Diecezji: Zwracamy się z wielką prośbą o ujęciu w 

Waszych modlitwach wszystkich poszkodowanych ostatnimi wydarzeniami – powo-

dziami w Niemczech i Chinach, a także tornadem na Morawach.  

Przekazujemu również apel pani Wandy Falk, Dyrektor Diakonii Polskiej dot. Sytuacji w 

Niemczech: 

[APEL DOŁĄCZONY DO OGŁOSZEŃ] 

Z tego powodu informujemy, że została ogłoszona również lista wsparcia dla poszkodo-

wanych w Niemczech. Za każdy dar serca serdecznie dziękujemy. 

 

  

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

 

• Roczek:  Marta Górniok 

• Po nabożeństwie - chrzest 


