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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
26.06.2022 – 2. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście  

spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.”        Mt 11,28 

 

 

Odprawiający: Skoczów 8:00 (100-lecie ZSRT w Międzyświeciu) – ks. dr Alfred Borski 

 Skoczów 10:00 (Złota Konfirmacja) – ks. dr Alfred Borski 
 Simoradz 8:30 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 Dębowiec 10:00 – ks. Bogdan Wawrzeczko 

 Pierściec 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 

 

 

 

 

1. Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej, w okresie wakacyjnym – czyli od 

początku lipca do końca sierpnia – w Skoczowie odprawiane będzie tylko 

jedno nabożeństwo o godz. 10:00, zaś w Pierśćcu nabożeństwa w tym okresie 

odbywać się będą o godz. 8:00. Nabożeństwa w Dębowcu i Simoradzu 

odbywać się będą zgodnie z do tej pory funkcjonującym haromonogramem.  

2. W związku z tym w najbliższą niedzielę, 3 lipca, serdecznie zapraszamy na 

następujące nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00  

• Dębowiec 8:30  

• Skoczów 10:00  

• Simoradz 10:00  

3. Parafia ewangelicka w Jaworzu serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo  

Pamiątki Poświęcenia Kaplicy w Świętoszówce, które odbędzie się 

w niedzielę, 3 lipca, o godzinie 10:00. Słowo Boże zwiastować będzie 

ks. Robert Augustyn z Białej. 

4.  SKOCZÓW i PIERŚCIEC:  Naszych Seniorów serdecznie zapraszamy do 

„Wakacyjnego Klubu Seniora”. Spotkania będą odbywały się w okresie od 

7 lipca do końca sierpnia w Sali chórowej w czwartki w godz. od 9:00 – 

12:00. W ramach tego klubu przewidziane są spotkania z ciekawymi ludźmi 

oraz dwie wycieczki: do Żywca i do Pszczyny. Zapisy i więcej informacji 

w kancelarii parafialnej lub u księży. 

5. Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z pastorową Lidią Czyż, 

które odbędzie się w środę, 13 lipca, o godz. 17:00 na placu przed salą 

parafialną, a w razie niepogody w sali parafialnej. Autorka przybliży nam 

kulisy najnowszej swojej powieści pt. „Popiół czy diament”. Spotkanie 

poprowadzi p. Halina Gatner.  
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6. Dzieci serdecznie zapraszamy na Dni Dobrej Nowiny dla Dzieci: 

• Skoczów od 1-5 sierpnia; 

• Dębowiec od 8-12 sierpnia. 

Zapisy w kancelarii parafialnej lub w Filiale w Dębowcu. Konieczność wypeł-

nienia Karty Kwalifikacyjnej – co jest podyktowane tym, że akcja 

współfinansowana jest z budżetu Gmin w Dębowcu i Skoczowie.  

7. Rodziców młodzieży, która w czerwcu 2024 roku ukończy ósmą klasę (czyli 

tą, która we wrześniu tego roku rozpocznie 6 klasę) prosimy o zapisywanie 

swoich dzieci na naukę konfirmacyjną. Formularze zgłoszeniowe do 

pobrania są w kancelarii parafialnej.  

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

z doczesności do wieczności: 

• śp. Bogdana Stupka, który zmarł 22 czerwca br. w wieku 58 lat, 

a zamieszkiwał w Iskrzyczynie, przy ul. Halnej 11.  

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca, o godz. 

10:00 z kościoła w Skoczowie, na cmentarz katolicki w Simoradzu. 

• śp. Helenę Szczurek, która zmarła 23 czerwca br. w wieku 93 lat, 

a zamieszkiwała w Dębowcu, przy ul. Wrzosowej 27.  

Pogrzeb Zmarłej odbędzie się w środę, 29 czerwca, o godz. 14:00 

z kościoła w Dębowcu na cmentarz. 

• śp. Jana Benka, który zmarł 24 czerwca br. w wieku 67 lat, 

a zamieszkiwał w Wilamowicach, przy ul. Spokojnej 44. 

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się w środę, 29 czerwca, o godz. 14:00 

z kościoła w Skoczowie na cmentarz. 
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 SKOCZÓW 8:00  

Wspomnienie:  

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Gustawa Poloczka, który zmarł 

8 maja br., w wieku niespełna 90 lat. Zmarłego wspomina syn z rodziną. My 

zaś dziękujemy za złożoną przy tej okazji ofiarę na potrzeby naszej Parafii. 

 

 

 SKOCZÓW – po nabożeństwie porannym - ok. 9:20  

Chrzty: 

• Iga Bobek  

• Lena Czempiel 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Wspomnienia: 

• Po roku i 6 tygodniach od śmierci wspominamy  śp. Stanisława Kucza, który 

zmarł 15.05.2021 r. w wieku 79 lat, a zamieszkiwał w Skoczowie, przy 

ul. Morcinka. Zmarłego wspominają: żona, córki z rodzinami oraz dalsza 

rodzina. Przy tej okazji rodzina wspomina śp. Bronisławę Wojnar, która 

zmarła 25.02. bieżącego roku. 

• Po 10 latach od śmierci wspominamy śp. Andrzeja Krehuta, który zmarł 

23.06.2012 r., w wieku 72 lat, a zemieszkiwał w Skoczowie, przy ul. 

Południowej. Zmarłego wspomina żona z córkami i rodziną.  

Przy tej okazji rodzina po 23 latach od śmierci pragnie wspomnieć śp. Helenę 

Kubaczka. 

PIEŚŃ 100. Dziękujemy za ofiarę 

Wszystkim rodzinom dziękujemy za ofiary na nasz kościół. 

 

 

 SKOCZÓW – po nabożeństwie głównym - ok. 11:20  

Chrzest: 

• Zuzanna Krzyścin  

 

 

 DĘBOWIEC 10:00  

Wspomnienia: 

• Po 6 tygodniach od śmierci wspominamy śp. Jana Retkę, który zmarł 

w wieku niespełna 58 lat. Zmarły był nauczycielem w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, gdzie przepracował 32 lata. 

Uczył też w innych szkołach: w Międzyświeciu, w Wiśle i w Cieszynie. 

Zamieszkiwał w Skoczowie przy ul. Na Kopcu. Zmarłego wspominają: ojciec, 

brat i siostra, dalsza rodzina, jak również nauczyciele i uczniowie. 

 


