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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów 

1.05.2022 – 2. Niedziela po Wielkanocy – Misericordias Domini 

 

Hasło tygodnia:  Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i 

Ja je znam a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny.       

J 10,11 

 

Odprawiający:  

Skoczów 8:00  – młodzieżowe – ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 8:30  – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Simoradz 10:00  – ks. dr Alfred Borski 

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 

1. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne: 

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 17:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

2.  Dębowiec 8:30  We wtorek 3 maja o godzinie 17:00 na zaproszenie 

Prezesa OSP w Dębowcu chcemy spotkać się w kościele rzymskokatolickim 

złączeni w modlitwie o strażaków, ze względu na zbliżające się ich święto. 

3. Diecezjalna Orkiestra Dęta pilnie poszukuje osoby grające na trąbce. 

Próby odbywają się we wtorki o 19:00 w sali parafialnej w Skoczowie. 

4. W najbliższą środę 4 maja o 17:00 zapraszamy na Spotkanie Pań, które 

poprowadzi p. Ilona Hajewska. 

5.  Simoradz 10:00  W sobotę, 7 maja, odbędzie się akcja szczepienia psów 

przeciw wściekliźnie: 

• pomiędzy godziną 10:00 a 11:00 – przy Strażnicy OSP Simoradz  

• pomiędzy godziną 11:30 a 12:00 – u p. Jonkisz (ul. Dębina 35) 

6. W sobotę 7 maja zapraszamy na kolejna zbiórkę Skautów na Skale 

o godzinie 11:15 w budynku starej szkoły 

7. Zapraszamy na co sobotnie Spotkania Młodzieży w sali młodzieżowej 

o 18:00. 

8. W najbliższą niedzielę 8 maja zapraszamy na następujące nabożeństwa: 

• Skoczów 8:00 misyjne i 10:00  

• Dębowiec 8:30 

• Simoradz 10:00 

• Pierściec 10:00  

9. Zapraszamy na popołudniowe spotkanie z misjonarzem. Radosławem 

Siewniakiem, które odbędzie się 8 maja br. o g.16.00 w ośrodku H2O 

w Kiczycach. W programie prezentacja na temat sytuacji chrześcijan m. in. 

w Pakistanie, inspirujący wykład oraz wspólny posiłek. 

Koszt 45 zł od osoby. Więcej informacji na stronie naszej parafii. 
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10. Od dziś za 2 tygodnie, w niedzielę 15 maja, w Skoczowie odbędzie się 

tylko jedno nabożeństwo o godzinie 9:00. Po nabożeństwie odbędzie się 

krótkie Zgromadzenie Parafialne, którego głównym celem będzie podjęcie 

uchwały, która umożliwi przekazanie środków z działalności gospodarczej 

Parafii na cele parafialne.  

11. W kancelarii parafialnej do nabycia są zaproszenia na konfirmacje oraz inne 

ręcznie robione kartki na różne okazje. Kartki wykonane są bardzo starannie, 

przez jedną z niepełnosprawnych naszych parafianek, która w ten sposób 

stara się być użyteczną i przydatną. 

12. Z karty żałobnej podajemy, że Panu życia i śmierci upodobało się odwołać 

z doczesności do wieczności śp. Danielę Tracz zd. Pisz, która zmarła 

27 kwietnia przeżywszy 88 lat, a zamieszkiwała w Krakowie, przy 

ul. Pszennej 22, wcześniej w Skoczowie, przy ul. Rzecznej 12. Pogrzeb 

zmarłej odbył się w piątek, z kościoła w Skoczowie na miejscowy cmentarz. 

 

 

 

 

 

 WSZĘDZIE   

• Do modlitwy dołączyć tegorocznych maturzystów. 

 

 Simoradz 10:00   

Wspomnienia: 

• Po roku wspominamy śp. Emilię Raszka, która zmarła 16 marca 

ubiegłego roku w wieku 75 lat, a zamieszkiwała w Simoradzu, przy ul. 

Głównej. Zmarłą wspominają: mąż, dwie córki z rodzinami, dwie siostry 

z rodzinami, dalsza rodzina, sąsiedzi i przyjaciele. 

Dziękujemy za ofiarę. 

Pieśń: 912, 1 i 4 (Jak będzie nam) Psalm 23 

 

Pierściec 10:00   

• Z okazji urodzin modlitwa dziękczynna za 80 lat życia naszego brata  

Rodzinie dziękujemy za ofiarę na remont kościoła. 

Pieśń: 671 (Dzień po dniu) 

 


