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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
15.08.2021 – 11. Niedziela po Trójcy Świętej 

 
 

Hasło tygodnia:  „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daję.” 
1 P 5.5b 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 – teolog Bogusław Czyż 

Skoczów 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00 – diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk 

Pierściec 10:00  – teolog Bogusław Czyż 

 

 

1.  SKOCZÓW:  Od minionego poniedziałku do czwartku w naszej parafii w Skoczowie 

odbywały się Dni Dobrej Nowiny dla Dzieci. Wszystkim opiekunom i pomocnikom 

oraz tym, którzy przygotowywali posiłki bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony 

czas, umiejętności i siły. Dziękujemy również rodzicom oraz najbliższym, którzy 

przyprowadzali dzieci na zajęcia. Sponsorom, którzy wpłacili ofiary albo w jakiś inny 

sposób wsparli DDN również bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście pragniemy 

podziękować przede wszystkim Panu Bogu, który czuwał nad wszystkim i nam 

błogosławił. 

2. Z karty żałobnej podajemy, że: 

• 7 sierpnia zmarł śp. Emil Macura w wieku 80 lat, zamieszkiwał w Bładnicach 

Dolnych, przy ul. Borowinowej. Pogrzeb odbył się wczoraj w Skoczowie. 

3. Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy w akcji „Pomoc dla Moraw”. Zebraliśmy kwotę 

6.450 zł. W imieniu poszkodowanych i Diakonii Polskiej bardzo dziękujemy. 

4. Dzisiaj w godzinach od 9:00 do 13:00 – czyli już po nabożeństwie porannym w Sali 

Chórowej w Starej Szkole istnieje możliwość zaszczepienia się jednodawkową 

szczepionką Johnson & Johnson lub dwudawkową szczepionką Pfizer. Aby skorzystać 

z takiej możliwości wystarczy przyjść z dowodem osobistym do Sali Chórowej. Akcja 

ta prowadzona jest przez Gminę Skoczów we współpracy z naszą Diecezją oraz 

poszczególnymi parafiami. Serdecznie zapraszamy tych, którzy do tej pory jeszcze się 

nie zaszczepili, a chcieliby to uczynić. 

5. Jutro, w poniedziałek o godz. 18:00, odbędzie się pierwsza próba Chóru GLORIA po 

wakacyjnej przerwie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chórzystów. Równie 

serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiewać i chcieliby zasilić nasz chór 

o ponad stuletniej tradycji. Oprócz mile spędzonego czasu oraz świadomości, że 

śpiewamy na chwałę Panu Bogu i ku pożytkowi osób słuchających, w planach są 

wyjazdy – również zagraniczne. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy! 

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

kościele. W najbliższy piątek wystawiony zostanie spektakl dla dzieci pt. „Bajkowy 

pokoik” przez Teatr Dobrego Serca z Warszawy. Początek  o godz. 18:00.  

Program zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej. 

Ten sam spektakl zostanie wystawiony również w Dębowcu w najbliższy czwartek, 

19 sierpnia o godz. 17:00. 
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7. Są osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński: 

• Trojan Michał, zam. w Cieszynie, przy ul. Puńcowskiej, kawaler, wyznania RK, 

oraz Sara Greń, zam. w Ustroniu, przy ul. Lipowskiej, panna, wyznania EA.  

8. W najbliższą niedzielę 22 sierpnia zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 i 10:00  

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00  

9. Nadal prowadzimy zbiórkę ofiar dla poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz 

i powodzi w Niemczech. Zbiórka trwa do końca sierpnia. Ofiarę można wpłacać na listę 

w kancelarii lub na konto z dopiskiem „powódź”. 

10.  DĘBOWIEC:  W sobotę, 4 września, Filiał w Dębowcu organizuje wycieczkę do 

Pszczyny. W programie wycieczki spotkanie na parafii, zwiedzanie pszczyńskiego 

pałacu i zagrody żubrów oraz japońskich ogrodów w Pisarzowicach. Wyjazd z parkingu 

przy kościele w Dębowcu o godz. 8:15, a ze Starego Targu w Skoczowie o 8:30. Koszt 

wycieczki (przejazdu) wynosi 20 zł. Więcej informacji na stronie internetowej parafii 

i u  kościelnej p. Bogusławy Czyż, która także przyjmuje zapisy. 

11. Młodzież zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży, który w tym roku odbędzie się 

w Pszczynie, w dniach 8-10.10.2021 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/osobę przy 

zgłoszeniu do 30 sierpnia lub 120 zł przy zgłoszeniu po tym terminie. Zapisy 

w kancelarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00    

• Przypominka:  

o Po 15 latach od śmierci wspominamy śp. Bronisławę Kukla, która przeżyła 

67 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie na Górnym Borze. 

Swoją bliską wspominają: mąż, dwóch synów z rodzinami oraz dalsza rodzina.  

Dziękujemy za ofiarę złożoną na kościół. 
 

 

 SKOCZÓW 11:15    

• Chrzest: 

Tymoteusz Szkup 

Adam Rudzki 
 


