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Ogłoszenia Parafialne – PEA Skoczów  
10.07.2022 – 4. Niedziela po Święcie Trójcy Świętej 

 
 

Hasło dnia: „Jedni drugich brzemiona noście,  

a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.”        Ga 6,2 

 

Odprawiający: Pierściec  8:00  – ks. dr Alfred Borski  
 Ogrodzona 8:30 – ks. Krzysztof Śledziński 

Dębowiec 10:00 pam. pośw. kośc. – ks. Piotr Uciński, ks. dr Alfred Borski 

Skoczów 10:00 – ks. Krzysztof Śledziński 
  

 

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

które odbędzie się w najbliższą 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.  

2. W najbliższy czwartek kolejne spotkanie Wakacyjnego Klubu Seniora. Tym 

razem wykład o stopach (dolnej części naszych nóg       ) 

3. W najbliższą niedzielę, 17 lipca, serdecznie zapraszamy na następujące 

nabożeństwa:  

• Pierściec 8:00 

• Simoradz 8:30 

• Dębowiec 10:00 

• Skoczów 10:00  

4. W tą samą niedzielę jesteśmy zaproszeni na pamiątki poświęcenia kościołów: 

• Wisła Czarne – 50. rocznica poświęcenia kościoła. Uroczyste 

nabożeństwo o 10:00. Słowo Boże zwiastował będzie ks. bp Jan Cieślar. 

Wystąpią również: Kameralny Chór Wyższobramski i Orkiestra Misyj-

na. Po nabożeństwie odbędzie się piknik, w trakcie którego o 13:30 

odbędzie się koncert Beaty Bednarz. 

• Międzyrzecze – nabożeństwo dziękczynne o 10:00. Słowem Bożym 

będzie służył ks. Dariusz Madzia z Istebnej. Wystąpi zespół dziecięcy 

Allegro i chór parafialny z  Międzyrzecza. 

• Kisielów – nabożeństwo o 10:30. Słowo Boże będzie zwiastował 

ks. Witold Chwastek z Niemiec. 

5. 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.  
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6. Z karty żałobnej podajemy: 

• 19.06. zmarła śp. Helena Kohót z d. Bujok, która przeżyła 86 lat, 

a zamieszkiwała w Międzyświeciu przy ul. Cieszyńskiej 192. Pogrzeb 

odbył się 22 czerwca w Skoczowie.  

• 27.06. zmarł śp. Juliusz Łyżbicki, który przeżył 73 lata, a zamieszkiwał 

w Skoczowie przy ul. Mocko. Pogrzeb odbył się w minioną środę 

w Skoczowie. 

• 2.07 zmarła śp. Wanda Romanek, która przeżyła niespełna 86 lat, za 

zamieszkiwała w Skoczowie, przy ul. Kombatantów. Pogrzeb odbył się  

w miniony czwartek w Skoczowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKOCZÓW 10:00  

Wspomnienie: 

• W społeczności zboru wraz z najbliższymi, w  rok i 6 tygodni od śmierci, 

pragniemy wspomnieć śp. Józefa Grzegorza, który zasnął w Panu 13 czerwca 

2021 roku po przeżyciu 61 lat. Zmarły brat mieszkał w Skoczowie przy ul. 

Mickiewicza. Zmarłego szczególnie dziś wspominają: żona, 3 synów, synowa 

i wnuk. Przy tej sposobności rodzina wspomina również rodziców, brata 

i bratową zmarłego. Rodzinie dziękujemy za złożony dar na Kościół. 


