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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
26.05.2022 – Wniebowstąpienie Pańskie + Egzamin Konfirmantów 

 
 
 

Hasło tygodnia: „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię,  

   wszystkich do siebie pociągnę..”               J 12,32 

 

 
Odprawiający: Skoczów 17:00 ks. dr Alfred Borski 

   ks. Krzysztof Śledziński (kazanie) 

   ks. Bogdan Wawrzeczko  

 

 

1. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest z Egzaminem Konfirmantów.  

2. W najbliższą sobotę o 8:00 w kościele odbędzie się próba przedkonfirmacyjna. 

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

w naszej Parafii – będzie to nabożeństwo Konfirmacyjne, które rozpocznie 

się o 9:00. Konfirmanci proszeni są o przybycie na godzinę 8:30 do Sali 

Parafialnej. 

4. Również w przyszłą niedzielę, ale w Dębowcu w godzinach od 11:00 – 13:00 

odbędzie się finisaż wystawy plenerowej pt. „Dębowiec – małe centrum 

świata Śląska Cieszyńskiego” oraz aukcja obrazów na rzecz pomocy dla 

dzieci z Ukrainy. Wydarzenie odbędzie się przed budynkiem OSP w 

Dębowcu. 

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. Z kolei w następną niedzielę, 26 czerwca o godz. 10:00, odbędzie się „Złota 

Konfirmacja” rocznika 1972. Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się 

w kancelarii parafialnej do niedzieli 19 czerwca. 

7. 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”.  

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

z doczesności do wieczności: 

• w 80 roku życia śp. Gertrudę Macura, która zamieszkiwała w Skoczo-

wie, w domu przy ul. Szkolnej. Pogrzeb zmarłej odbędzie się jutro – 

w piątek, 27 maja o godz. 11:30 z kościoła w Skoczowie. 

 


