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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
22.05.2022 – 5. niedziela po Wielkanocy - ROGATE 

 
 
 

Hasło tygodnia: „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej  

    i nie odmówił mi swej łaski.”               Ps 66,20 

 

 
Odprawiający: Skoczów 8:00 młodzieżowe – ks. Bogdan Wawrzeczko 

Skoczów 10:00 – ks. dr Alfred Borski 

Simoradz 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 
Dębowiec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński  

Pierściec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko  

 

 

 

1. W bieżącym tygodniu zapraszamy na Godziny Biblijne:  

• Dębowiec – poniedziałek 17:00 

• Pierściec – środa 17:00 

2. W najbliższy czwartek, 26 maja, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Skoczowie odbędzie się nabożeństwo połączone z Egzaminem tegorocz-

nych Konfirmantów. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17:00. 

Konfirmanci proszeni są o przybycie o 16:30.  

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

4. W niedzielę 29 maja w naszej Parafii odbędzie się tylko jedno nabożeństwo 

w Skoczowie – będzie to nabożeństwo Konfirmacyjne, które rozpocznie się 

o 9:00. W związku z Konfirmacją nabożeństwa w Filiałach nie odbędą się. 

5. Dzieci ze szkółek niedzielnych w Skoczowie oraz we wszystkich Filiałach 

wraz z rodzicami zapraszamy na wycieczkę do ZOO w Chorzowie, która 

odbędzie się 19 czerwca. Planowany wyjazd po nabożeństwie na zakończenie 

roku szkolnego ok. 9:30 z parkingu przed kościołem w Skoczowie. Powrót ok. 

godz. 17:00. Zapisy i więcej informacji u nauczających szkółki niedzielne oraz 

w kancelarii parafialnej. 

6. 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”.  

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

z doczesności do wieczności: 

• w 85 roku życia śp. Wandę Chraścina zd. Polok, która zamieszkiwała 

w Wilamowicach, w domu przy ul. Spokojnej. Pogrzeb zmarłej 

odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 maja o godz. 13:00 z kościoła 

w Skoczowie. 
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 SKOCZÓW 10:00  

Modlitwa: 

• W przeddzień 50-tych urodzin do modlitwy chcemy załączyć naszego Brata, 

który od młodości zaangażowany jest w życie naszej Parafii. Jest członkiem 

chóru oraz członkiem Rady Parafialnej i zawsze gotów jest wspierać różne 

wydarzenia, które dzieją się w naszym Kościele. O modlitwę o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo prosi jego mama z najbliższymi. 

 

Wspomnienia: 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Rudolfa Raszkę, który 

zmarł 7 kwietnia 2021 roku, przeżywszy 91 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie 

przy ul. Morcinka. Zmarłego wspomina bratanica z synem Tadeuszem i synem 

Pawłem oraz synową.  

Przy tej sposobności rodzina wspomina również śp. Ewę Raszka, która 

zmarła 30 kwietnia 2001 roku, przeżywszy 76 lat oraz jej męża śp. Jerzego 

Raszka, który zmarł 2 maja 2006 roku, przeżywszy 83 lata, a także 

śp. Joannę Kohut, która zmarła 1 lutego 2011 roku, po przeżyciu 89 lat. 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Jerzego Fendera, który zmarł 

2 kwietnia br. w 60-tym roku życia, a zamieszkiwał w Iskrzyczynie. Zmarłego 

wspominają: żona, dzieci z najbliższymi, siostra z mężem, szwagierka 

i szwagier z rodzinami, oraz dalsza rodzina. Do wspomnienia przyłącza się 

również cała rodzina Chóru „Gloria”, której Zmarły był wieloletnim 

członkiem i solistą.   

 

 

 SIMORADZ  

Wspomnienie: 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Rudolfa Raszkę, który 

zmarł 7 kwietnia 2021 roku, przeżywszy 91 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie 

przy ul. Morcinka. Zmarłego wspomina bratanica z synem Tadeuszem i synem 

Pawłem oraz synową.  

Przy tej sposobności rodzina wspomina również śp. Ewę Raszka, która 

zmarła 30 kwietnia 2001 roku, przeżywszy 76 lat oraz jej męża śp. Jerzego 

Raszka, który zmarł 2 maja 2006 roku, przeżywszy 83 lata, a także 

śp. Joannę Kohut, która zmarła 1 lutego 2011 roku, po przeżyciu 89 lat. 

 

 

 PIERŚCIEC:  

Chrzest: 

• Nina Wojnar 


