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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
1.08.2021 – 9. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

Hasło tygodnia:  „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać,  

a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać” 
Ew. Łukasza 12,48 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – ks. Piotr Uciński 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 10:00  – ks. Jan Raszyk 

Dębowiec 8:30  – ks. Jan Raszyk 

Pierściec 10:00 – ks. Piotr Uciński 

 

    

1.  DĘBOWIEC  Zakończył się Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu. Serdecznie 

dziękujemy za liczny udział dzieci (ok. 50 dziennie), a także rodzicom oraz 

wolontariuszom, którzy pomagali przy jego organizacji. 

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

kościele. W tym tygodniu czeka na nas spektakl dla dzieci pt. „Janosik i Dobry Pasterz” 

Teatru Dobrego Serca z Warszawy. Początek  o godz. 18:00.  

Program spotkań zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej. 

3. W najbliższą niedzielę 8 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00   

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00  

Podczas nabożeństw prosić będziemy o złożenie ofiary na potrzeby naszej parafii. 

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Głębce serdecznie zaprasza na uroczyste 

nabożeństwo z okazji 4 rocznicy poświęcenia nowego kościoła, które odbędzie się 

8 sierpnia o godz. 10:00. Słowo Boże zwiastował będzie ks. Jan Raszyk.  

5. Informujemy, że od 9-12 sierpnia (od poniedziałku – czwartku) w godz. 9:00 – 12:00 

odbędą się Dni Dobrej Nowiny dla Dzieci w Skoczowie. 

Rodzice dzieci, które będą chciały wziąć udział w DDN, proszeni są o pobranie 

i wypełnienie kart zgłoszeniowych.  

Osoby chętne do pomocy przy organizacji DDN: młodzież, nauczyciele oraz rodzice, 

którzy chcieliby pomóc w prowadzeniu zajęć czy w przygotowaniu posiłków, proszone 

są o zgłaszanie się do piątku w kancelarii parafialnej. 

Jeżeli ktoś z parafian mógłby przekazać kompoty, soki lub dżemy potrzebne do przygo-

towania posiłków dla dzieci, będzie to bardzo cenne wsparcie. Produkty prosimy 

dostarczyć do niedzieli. 

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 Kościoła dotyczący sytuacji w Niemczech – patrz ZAŁĄCZNIK.   

Lista ofiar dla poszkodowanych w Niemczech w Kancelarii Parafialnej. Za każdy dar 

serca serdecznie dziękujemy. 



Strona 2 z 2 
 

8. Z karty żałobnej podajemy, że 

• 24 lipca zmarł w wieku 70 lat śp. Paweł Jerzy Krużołek, który zamieszkiwał 

w Łączce przy ul. Piaskowej. Pogrzeb zmarłego odbył się w miniony piątek 

z kościoła w Ogrodzonej. 

• 25 lipca  w wieku 87 lat zmarła śp. Barbara Stekla z d. Piwowońska, która 

zamieszkiwała w Skoczowie przy ul. Ciężarowej. Pogrzeb zmarłej odbył się 

w miniony piątek z kościoła w Skoczowie. 

• 30 lipca w wieku niespełna 60 lat zmarł śp. Roman Raszyk, zamieszkały 

w Simoradzu, przy ul. Głównej 91. Termin pogrzebu będzie podany na klepsydrach 

oraz na naszej stronie internetowej.  

 

 

  

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• Roczek:  Paweł Juroszek 
 

 


