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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

17.04.2022 – WIELKANOC  

 

Hasło tygodnia:  Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję  

na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Mk 16,2 

 

Odprawiający:  

Skoczów 5:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Simoradz 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Pierściec 10:00 rodzinne – ks. dr Alfred Borski  

 

1. Dzisiaj, w czasie śpiewania pieśni po kazaniu, prosimy o złożenie ofiary 

ołtarzowej, przeznaczonej na potrzeby naszej Parafii. Za wszystkie złożone 

dary składamy serdeczne podziękowanie słowami „Bóg zapłać”! 

2. Jutro, w drugim dniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zapraszamy na 

następujące nabożeństwa: 

• Skoczów 9:00 rodzinne 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00 

3. Również jutro o godzinie 16:00, w Centrum Parafialnym w Wiśle Malince, 

odbędzie się koncert Beaty Bednarz. Zapraszamy! 

4. W najbliższy piątek w sali parafialnej o godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie 

Rady Parafialnej. 

5. Również w najbliższy piątek o godzinie 20:00 w sali młodzieżowej odbędzie 

się spotkanie grupy młodzieżowej 25+/- 

6. Są jeszcze wolne miejsca na obozie dla dzieci i młodzieży, który odbędzie 

się w dniach od 26.07. – 5.08.2022 roku w Międzywodziu na wyspie Wolin. 

Więcej informacji i Karty zgłoszeniowe w Kancelarii Parafialnej. 

7. Dziękujemy za Wasze otwarte serca na pomoc dla uchodźców. Ofiary na 

naszą parafialną pomoc na ten cel można wpłać na listę w kancelarii lub na 

specjalne subkonto „Pomoc dla Ukrainy”. Numer tego konta można znaleźć 

na naszej stronie internetowej. Swoją zbiórkę prowadzi również Diakonia 

Kościoła. 

8. W kancelarii można zaopatrzyć w Nowe Testamenty z Psalmami w języku 

ukraińskim. Cena jednego egzemplarza wynosi 6 zł. 

9. Z karty żałobnej podajemy, że Panu Życia i Śmierci upodobało się odwołać 

z doczesności do wieczności śp. Janusza Burligę, który zmarł 16.04.2022 

w wieku 64 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy ul. Objazdowej. Termin 

pogrzebu będzie podany na klepsydrach. 


