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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
15.05.2022 – 4. niedziela po Wielkanocy 

 
 
 

Hasło tygodnia: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił.”            Ps 98,1 

 

 
Odprawiający: Skoczów 9:00 – ks. dr Alfred Borski 

Dębowiec 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

Simoradz 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  
Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

 

 

1.  SKOCZÓW:  Zaraz po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, 

którego głównym celem będzie podjęcie uchwały, która umożliwi przekazanie 

środków z działalności gospodarczej Parafii na cele parafialne.  

2.  PIERŚCIEC:  Dzisiaj nie ma szkółki niedzielnej, ponieważ dzieci 

z rodzicami są na wycieczce w górach. 

3. Dzisiaj o godzinie 17:00 w naszym kościele w Skoczowie odbędzie się 

Koncert Charytatywny, którego celem będzie udzielenie wsparcia kilku 

dzieciom z Ukrainy, które potrzebują wsparcia, aby pokryć koszty ortezy, 

operacji i rehabilitacji. W czasie koncertu wystąpią: Chór „Gloria”, Zespół 

„Dla Niego” i Chórek Dziecięcy „Nadzieja”, jak również katolicki Zespół 

AHAWA, Zespół „Sela” z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Mario 

Jarib Diaz Ochoa z Meksyku. 

4. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne:  

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 17:00 

• Skoczów – czwartek 17:00 

5. Młodzież zapraszamy na co sobotnie spotkania w sali młodzieżowej o 18:00. 

6. W sobotę o godz. 19:00 w naszym kościele w Skoczowie odbędzie się koncert 

w ramach dorocznego festiwalu Musica Sacra, w czasie którego wystąpi 

Bogdan Kożuszko – akordeonista z Ukrainy.  

7. W najbliższą niedzielę 22 maja zapraszamy na nabożeństwa: 

• Skoczów 8:00 i 10:00 

• Simoradz 8:30 młodzieżowe 

• Dębowiec 10:00 

• Pierściec 10:00 

8. Od dziś za 2 tygodnie, 29 maja o godz. 9:00, w Skoczowie odbędzie się 

uroczystość Konfirmacji. W tą niedzielę nie odbędą się nabożeństwa 

w fialiałach. Egzamin konfirmacyjny odbędzie się w święto Wniebowstąpienia 

Pańskiego (czwartek) o godz. 17:00. 
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9. W związku z planowaną wycieczką dzieci ze Szkółki Niedzielnej z rodzicami 

do chorzowskiego ZOO: 

• Dębowiec 12 czerwca 

• Skoczów 19 czerwca 

prosimy o zapisywanie się u nauczających. 

10. W kancelarii parafialnej można wpłacać ofiary na fundusz Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa. Wpłat można dokonywać również poprzez konto 

parafialne z dopiskiem: „Ofiara na cele kultu religijnego – BPGA”.  

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

z doczesności do wieczności: 

• w 58 roku życia śp. Jana Retkę, który zamieszkiwał w Dębowcu, w 

domu przy ul. Herstówki. Termin pogrzebu będzie podany na 

klepsydrach oraz parafialnej stronie internetowej. 

• w 38 roku życia śp. Kamila Krużołka, który zmarł 9.05.br. w Zwikau 

w Niemczech. Termin pogrzebu będzie podany również na klepsydrach 

oraz parafialnej stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW:  

 

CHRZEST: Adam Wojnar 

 

WSPOMNIENIE 

• W 15 rocznicę śmierci wspominamy śp. Krystynę Wacławik, która zmarła 

16.05.2007 r., przeżywszy 67 lat, a zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. 

Góreckiej.  

Zmarłą wspominają: mąż, syn oraz bliższa i dalsza rodzina. 

• Wspominamy śp. Helenę Fierla z domu Wieja, żonę śp. bpa Polskiego 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Obczyźnie Władysława Fierli, która 

zmarła 5 kwietnia 2021 roku przeżywszy 90 lat.  

Zmarłą wspomina rodzina oraz znajomi. 

• Po roku i 6 tygodniach wspominamy śp. Bogusława Kurusa, który zmarł 

31.03.2021 w wieku 59 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie. 

Zmarłego wspominają: żona i przyjaciele  

Pieśń: 270 

 

Rodzinom dziękujemy za złożone dar na kościół. 


