
2 NIEDZIELA PO EPIFANII – 16 STYCZNIA 2022 

Hasło dnia: Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. J 1,16 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Serdecznie dziękujemy za kolekty złożoną na ostatnim nabożeństwie. 
-  Cieszynie w wysokości: 2 399,16 zł 
-  Bażanowicach wysokości: 282 zł 
-  Gumnach w wysokości: 222 zł 
-  Hażlachu w wysokości: 539 zł 
-  Krasnej w wysokości: 95 zł 
-  Marklowicach w wysokości: 328,50 zł 
-  Ogrodzonej w wysokości: 181 zł 
-  Puńcowie w wysokości: 254 zł 
-  Zamarskach w wysokości: 580 zł 

Dziękujemy również za wszystkie ofiary złożone na konto bankowe. 

2. W najbliższą niedzielę 23 stycznia odprawione zostaną nabożeństwa: 
- w Kościele Jezusowym nabożeństwo poranne o godz. 8.00 i nabożeństwo główne o godz. 10.00 
połączone ze spow i Kom. św. 
Ponadto: 
- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Zamarskach. 
W Ogrodzonej i Krasnej ze spow i Kom. św. 
- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Marklowicach i Puńcowie.  
W Hażlachu i Puńcowie ze spow i Kom. św. 

3. W przyszłą niedziele 23 stycznia o godz. 16.30 w Kościele Rzymsko-Katolickim Marii i Magdaleny w 
Cieszynie odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
Kazanie wygłosi ks. Marcin Brzóska, a śpiewać będzie Chór Kościelny z Cieszyna oraz Chór Lutnia. 
Serdecznie zapraszamy. 

4. Puńców i Bażanowice. W przyszła niedzielę 23 stycznia o godz. 15.00 w Kościele Rzymsko-Katolickim 
w Puńcowie odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo. Kazanie wygłosi ks. M. Brzóska. Serdecznie 
zapraszamy. 

5. Marklowice. W niedziele 30 stycznia o godz. 16.00 odprawione zostanie ekumeniczne nabożeństwo 
w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosi ks. Karol Mozor z Pogwizdowa. W 
tę niedziele nie zostanie odprawione nabożeństwo dopołudniowe, a wszystkich zapraszamy na to 
ekumeniczne nabożeństwo. 

6. Wszystkie dzieci zapraszamy na szkółkę niedzielną, która w Cieszynie odbędzie się w każdą niedzielę 
równocześnie z nabożeństwem o godz. 10.00.  

7. W sobotę 28 stycznia odbędzie się doroczne Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne naszej 
parafii. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 9.00 nabożeństwem. Na zgromadzeniu  przedstawione 
zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2021 rok, oraz omówione 
plany działania na rok 2022. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału 
w Zgromadzeniu.  

8. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie seniorów naszej parafii. Spotkania odbywają się w każdy 
poniedziałek o godz. 10.00 w sali parafialnej. 

9. Zapraszamy na Wieczory z Biblią, w środę 19 stycznia o godz. 17:00. 

10. Hażlach i Zamarski - Zapraszamy na koło pań na Brzezówce w poniedziałek o godz. 16.30 

11. Hażlach i Zamarski -Zapraszamy na godzinę biblijną w poniedziałek o godzinie 18:00 w Zamarskach 

12. Hażlach i Zamarski - Zapraszamy na koło pań w Hażlachu w czwartek o godzinie 16.00  

 

 



 

13. Zapraszamy na kolację walentynkową dla małżeństw organizowaną przez naszą parafię w 
restauracji u Klimosza w Pogwizdowie w dniu 12 lutego o godzinie 18:00. Koszt wynosi 160 zł od pary. 
Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej do 4 lutego. 

14. Nasza parafia włączyła się do akcji charytatywnej, której celem jest pomóc w leczeniu choremu 
dziecku Tymkowi. Na jego leczenie potrzeba milion złotych. Akcja polega za zbiórce makulatury. 
Kontener wystawiony będzie od piątku 21 stycznia do wtorku 25 stycznia na placu kościelnym w 
Cieszynie. Serdecznie zachęcamy do wzięciu udziału w tej akcji. Szczegóły na plakatach i stronach 
internetowych. 

15. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, którzy opłacili składki kościelne za 
ubiegły rok. Przypominamy, że odbędą się wybory do Synody Diecezjalnego. W związku z tym 
informujemy, że listy osób uprawnionych do głosowania zamykane są na dzień 31 stycznia br. Na liście 
uprawnionych do głosowania znajdą się ci parafianie, którzy opłacili składkę kościelną za ubiegły rok 
lub z tej składki zostali zwolnieni. Tych, którzy jeszcze nie wpłacili składki za ubiegły rok prosimy o 
wpłaty najpóźniej do końca stycznia 2022r. 

16. W ostatnim czasie dokonaliśmy modernizacji sprzętu i oprogramowania do realizacji transmisji 
nabożeństw. Koszt tej modernizacji wyniósł ok. 30 tyś. Została również przeprowadzona modernizacja 
nagłośnienia w Kościele Jezusowym. W związku z tym wystawiliśmy listy ofiar na ten cel. Z góry 
serdecznie wszystkim dziękujemy za złożone darowizny. Wpłat można również dokonywać na nasze 
konto bankowe.  

17. Zapraszamy serdecznie młodzież do udziału w obozie młodzieżowym współorganizowanym przez 
naszą parafię w 2022 roku. Odbędzie się on w dniach od 9 do 18 lipca w miejscowości Krasnobród 
w województwie Lubelskim. Zachęcamy do zapisów wszystkie osoby, które już uczęszczają na nauki 
konfirmacyjne oraz starszych. Cena wynosi 1100 zł, zapisy wraz z zaliczką w wysokości 100 zł 
przyjmujemy w kancelarii parafialnej.  Do końca lutego pierwszeństwo w zapisach mają osoby z naszej 
parafii, osoby spoza parafii będą przyjmowane na listę rezerwową. Od marca przyjmujemy wszystkich 
bez względu na miejsce zamieszkania. Cena dla osób, które zapiszą się w marcu i później będzie wynosiła 
1200 zł. 

18. Członków Rady Parafialnej informujemy, że kolejne posiedzenie Rady Parafialnej odbędzie się we 

wtorek 25 stycznia o godz. 17.00 w sali na parafii. 

 
INTENCJE MODLITEWNE / INFORMACJE DODATKOWE 
 
Cieszyn – 10.00  chrzest: Laura Patrycja PARALUK, Bruno FOLTYN 
 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu pochowany został: 

- śp. Ewa Turoń zam. w Cieszynie. Zmarła 4 stycznia w wieku 61 lat. 
- śp. Bogusław Kajzar z Puńcowa. Zmarł 8 stycznia w wieku 80 lat. 
- śp. Lidia Macura zam. w Cieszynie. Zmarła 6 stycznia przeżywszy 70 lat. 
- śp. Edward Bednarczyk zam. w Puńcowie. Zmarł  9 stycznia w wieku 70 lat. 
- śp. Anna Karkoszka zam. w Hażlachu. Zmarła 12 stycznia w wieku 72 lat. 
- śp. Mirosław Legierski zam. w Cieszynie. Zmarł 12 stycznia przeżywszy 62 lata. 
- dnia 12 stycznia w wieku 93 lat zmarł śp. Tadeusz Polak zam. w Cieszynie przy ul. Słonecznej 11. Jego 
pogrzeb odbędzie się we wtorek 18 stycznia o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w 
Cieszynie. 
 
 
 
 



 
 
 
15 stycznia – Cieszyn g. 10.00 
 
PRZYPOMINKA. 
22 listopada przeżywszy 65 lat zmarła śp. Irena Pietruszek. W głębokim żalu wspominają ją: córki z 
rodzinami, syn z rodziną, Franciszek, siostra, siostrzenica z córką, sąsiedzi oraz bliższa i dalsza rodzina. 
Najbliżsi pragną również wspomnieć: 
-śp. Helenę Pietruszek-Bylica, która zmarła 2 czerwca 2015r. w wieku 80 lat. 
- śp. Adama Bylicę, zmarłego 5 lutego 2004r. w wieku 64 lat. 
- śp. Annę Pietruszek zmarłą 25 kwietnia 1986r. w wieku 81 lat. 
- śp. Józefa Pietruszka zmarłego 14 października 1985r. w wieku 51 lat oraz 
- śp. Tadeusz Pietruszka zmarłego 8 grudnia 1973r. w wieku 34 lat. 

 


