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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 
12.09.2021 – 15. Niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Hasło tygodnia:  „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego gdyż On ma o was staranie” 
1 P 5,7 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00 misyjne – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00  – ks. Krzysztof Śledziński 

Skoczów 18:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Dębowiec 8:30  – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10:00  żniwowe – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

1.  Pierściec, Simoradz i Skoczów 18:00:  Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze 

spowiedzią i Komunią Świętą. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do 

Stołu Pańskiego. 

2.  Simoradz:  W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu, 

która przeznaczona będzie na potrzeby naszej Parafii. Za każdy złożony dar składamy 

serdeczne podziękowanie słowami: Bóg zapłać! 

3. Jutro o godzinie 17:00 w Sali Parafialnej odbędzie się Miesięczne Spotkanie Koła Pań, 

w czasie którego wykład wygłosi p. Ilona Hajewska. Przed i po spotkaniu będzie 

możliwość przejrzenia rzeczy z Kiermaszu Odzieży Używanej organizowanego 

niedawno w naszej parafii. 

4. Również jutro w Sali Parafialnej, ale o godz. 19:00 odbędzie się pierwsze spotkanie dla 

osób borykających się z problemem alkoholowym. Bliższe informacje w Kancelarii 

Parafialnej.  

5. Zapraszamy na Godziny Biblijne, które odbędą się: 

• Pierściec – środa 17:00; 

• Skoczów – czwartek 17:00; 

• Dębowiec – poniedziałek 20 września o 17:00. 

6. Młodzież serdecznie zapraszamy na Spotkania Młodzieży, które odbędą się: 

• Dębowiec – czwartek 17:30; 

• Skoczów – sobota 18:00. 

7. W sobotę 18 września na Równicy pod „Gościńcem Równica”, w godzinach od 15:30 

do ok. 21:30 odbędzie się Festyn charytatywny dla Piotra Glenca, policjanta 

z ustrońskiej parafii ewangelickiej, który 17 maja 2020 uległ wypadkowi w górach. 

W programie: koncerty, zabawy, konkursy i animacje dla dzieci, przejażdżki 

motocyklowe, licytacje, szkolenia z pierwszej pomocy i wiele innych atrakcji. Cały 

dochód przeznaczony będzie na rehabilitację Piotra Glenca. 

8. W najbliższą niedzielę 19 września zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów: 8:00 młodzieżowe, 10:00 muzyczne   i 18:00   

• Simoradz 8:30  

• Dębowiec 10:00   – Dziękczynne Święto Żniw; 

• Pierściec 10:00 
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W czasie nabożeństwa o godz. 10:00 w Skoczowie wystąpi Zespół Cithara 

Sanctorum z Poznania, grający muzykę do pieśni naszego znanego kompozytora, 

ks. Jerzego Trzanowskiego, który nazywany jest „Słowiańskim Lutrem”. Zespół 

wieczorem będzie koncertował Bielsku-Białej, a właśnie o 10:00 wystąpi również 

w czasie nabożeństwa w Skoczowie. Członkowie Zespołu tak określają swoją 

twórczość i misję: „Opowiadamy Dobrą Nowinę słowami niesłusznie zapomnianych 

pieśni...”. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie. 

9. Kolejne dziękczynne nabożeństwa żniwowe odbędą się: 

• Pierściec – 26 września; 

• Skoczów – 3 października – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw. 

W tym roku nad przystrojeniem skoczowskiego kościoła czuwają parafianie 

z Wilamowic.  

10. Dzieci zapraszamy w przyszłą niedzielę na Szkółki Niedzielne, które odbywają się 

równolegle z nabożeństwami: 

• Skoczów; 

• Simoradz; 

• Pierściec. 

11. PEA w Jaworzu serdecznie zaprasza na 130. Pamiątkę Poświęcenia Kościoła 

Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy, która odbędzie się za tydzień w niedzielę 

o godz. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Karol Macura z Drogomyśla. 

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

się w Pszczynie, w dniach 8-10.10.2021 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł. Zapisy 

w Kancelarii Parafialnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SKOCZÓW 10:00    

Modlitwa z okazji jubileuszu małżeństwa: 

• Państwo Joanna i Marek Boruta, 7 września 1991 r. w Cisownicy, ślubowali sobie 

dozgonną miłość i wierność. Z Bożym błogosławieństwem idą razem 30 lat, dlatego 

dziś wraz z nimi chcemy Bogu dziękować za ten czas ich wspólnej drogi i prosić 

Wszechmocnego Pana o dalsze błogosławieństwo na kolejne lata ich życia. 


