
3 NIEDZIELA PRZED KOŃCEM ROKU KOŚCIELNEGO – 8 LISTOPADA 2020 

Hasło tygodnia: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mt 5,9 

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego niedzielnego nabożeństwa. 
-  Cieszynie w wysokości: 1 135,17 zł 
-  Bażanowicach wysokości: …………….. zł 
-  Gumnach w wysokości: 112,00  zł 
-  Hażlachu w wysokości: 251,00  zł 
-  Krasnej w wysokości: …………….. zł 
-  Marklowicach w wysokości: 158,00 zł 
-  Ogrodzonej w wysokości: 129,00 zł 
-  Puńcowie w wysokości: 225,00 zł 
-  Zamarskach w wysokości: 361,00 zł 

2. W najbliższą niedzielę 15 listopada odprawione zostaną nabożeństwa: 
 - o godz. 8.00 i 10.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie  

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Marklowicach i Ogrodzonej. 
- o godz. 10:00 w Gumnach, Krasnej, Puńcowie i Zamarskach. 

3. W środę 11 listopada o godz. 10:00 w Święto Niepodległości w Kościele Jezusowym w Cieszy-
nie o godz. 10.00 odprawione zostanie ekumeniczne nabożeństwo w czasie którego kazanie wy-
głosi duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik. 

4. Wszystkich, którzy z racji wieku, czy stanu zdrowia obawiają się brania udziału w nabożeństwach 
w kościołach zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach z Kościoła Jezusowego za 
pośrednictwem internetu na kanale naszej parafii w serwisie Youtube. 

5. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 
z Wisły Jawornika.  

6. W związku z wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami i zaleceniami Biskupa 
Kościoła, Rada Parafialna podjęła decyzję o zawieszeniu wszystkich spotkań parafialnych, do 
pierwszej niedzieli Adwentu tj. 29.11.2020 roku. Rada Parafialna podjęła również decyzję, iż w tym 
okresie wszystkie nabożeństwa w naszej parafii będą nabożeństwami Słowa Bożego.  

7. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników parafii prosimy o ograniczenie wizyt w 
kancelarii parafialnej do niezbędnego minimum. Pragniemy również przypomnieć iż większość spraw 
można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachęcamy do 
dokonywania wszelkich płatności na rachunek bankowy parafii. Informujemy, że kancelaria 
parafialna w środy przyjmuje tylko zgłoszenia pogrzebów jest to dzień administracyjny. W tym 
dniu prowadzone będą również rozmowy duszpasterskie. Prosimy również pamiętać o godzinach 
dla seniorów. 

8. Od przyszłej niedzieli można będzie nabyć opłatki i szulki wigilijne. W tym roku rozpoczynamy 

dystrybucję wcześniej by wydłużyć czas na zaopatrzenie się. Cały dochód jak co roku przeznaczyć 

chcemy na paczki świąteczne dla dzieci i seniorów naszej parafii. 

9. Prenumeratorów Zwiastuna prosimy o opłatę prenumeraty na kolejny rok. 

10. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać listopadowy numer Wieści Wyższobramskich. 

PO KAZANIU 
- śp. Lazar Krystyna, zam. w Wiśle, zmarła 8 października w wieku 77 lat. 
- śp. Anna Fojcik, zam. w Górkach Małych, zmarła 29 października w wieku 79 lat. 
- śp. Karol Borkała, zam. w Cieszynie, zmarł 30 października w wieku 77 lat. 
- śp. Agnieszka Kolczyńska, zam. w Cieszyn, zmarła 31 października w wieku 89 lat. 
- śp. Wanda Zender, zam. w Hażlachu, zmarła 1 listopada w wieku 80 lat. 
- śp. Paweł Broda, zam. w Ogrodzonej, zmarł 3 listopada w wieku 81 lat. 
 
 
 



 
 
 

Wspomnienie OGRODZONA– 8 listopada 2020  g. 8.30 

Wspominamy śp. Jerzy HERZYK, który zmarł 18 września 2020r. w wieku 56 lat. 

Wspominają i o modlitwę proszą: żona, córka i 2 synów z rodzinami oraz bliższa i dalsza rodzina. 
 


