
3 NIEDZIELA PRZED POSTEM – 13 LUTY 2022 

Hasło tygodnia: Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla nasze sprawiedliwości zanosimy nasze 
błagania przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Serdecznie dziękujemy za kolekty złożoną na ostatnim nabożeństwie. 
-  Cieszynie w wysokości: 1 750,07 zł 
-  Bażanowicach wysokości: 625 zł 
-  Gumnach w wysokości: 260 zł 
-  Hażlachu w wysokości: 1219 zł 
-  Krasnej w wysokości: 138 zł 
-  Marklowicach w wysokości: 257,50 zł 
-  Ogrodzonej w wysokości: 222 zł 
-  Puńcowie w wysokości: 288 zł 
-  Zamarskach w wysokości: …….. zł 

Dziękujemy również za wszystkie ofiary złożone na konto bankowe. 

2. W najbliższą niedzielę 20 lutego serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie, 
które będzie nagrywane przez Telewizję Polską i nadane zostanie w kolejną niedzielę na antenie TVP 
Kultura. Nabożeństwo to rozpocznie się o godz. 10.00, jednak ze względów organizacyjnych prosimy 
wszystkich o przybycie z kilkuminutowym wyprzedzeniem. Ekipa techniczna TVP będzie pracowała w 
kościele od wczesnych godzin porannych, dlatego w najbliższą niedzielę nie będzie nabożeństwa 
porannego, za to wszystkich serdecznie zapraszamy na nabożeństwo główne o godz. 10.00  

Ponadto serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w kościołach i kaplicach filialnych: 
- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Krasnej, Ogrodzonej i Zamarskach. 
W Bażanowicach i Krasnej ze spow i Kom. św. 
- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Marklowicach i Puńcowie. 
W Gumnach ze spow i Kom św. 

3. W czasie ferii nie odbywają się w Cieszynie szkółki niedzielne. Na najbliższą szkółkę zapraszamy w 
niedzielę 6 marca. 

4. W poniedziałek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie Koła Odwiedzinowego. Wszystkie panie 
serdecznie zapraszamy.  

5. Wieczory z Biblią w okresie ferii nie odbywają się. 

6. W ostatnim czasie dokonaliśmy modernizacji sprzętu i oprogramowania do realizacji transmisji 
nabożeństw z Kościoła Jezusowego. 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. 

7. Zostały już tylko kilka miejsca na obóz młodzieżowym, który odbędzie się w dniach od 9 do 18 lipca w 
miejscowości Krasnobród w województwie Lubelskim. Cena wynosi 1100 zł, zapisy wraz z zaliczką w 
wysokości 100 zł przyjmujemy w kancelarii parafialnej.   

8. Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny. Zapewniamy: 
wiele ciekawych zajęć w dobrze wyposażonym w pomoce dydaktyczne przedszkolu, domową kuchnię, 
dwa duże place zabaw oraz ogród doświadczalny. Opiekę i edukację w przedszkolu zapewnia miła i 
doświadczona kadra pedagogiczna. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronę internetowa 
i fb przedszkola. 

9. Wraz z nowym rokiem rozpoczął się okres rozliczeń naszych podatków z urzędami skarbowymi. Jak co 
roku prosimy Was o przekazywanie waszego 1% podatku na rzecz ewangelickich organizacji pożytku 
publicznego są wśród nich Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie. 
Istnieje również możliwość przekazania 1% na rzecz naszej parafii za pośrednictwem Diakonii Polskiej. 
Sumę 1% należy wówczas przekazać na Diakonię Polską, a w rubryce informacje szczegółowe wpisać: Na 



działalność diakonijną Parafii w Cieszynie. Szczegółowych informacji udziela nasza kancelaria parafialna, 
znajdują się one również na ulotkach. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ubiegłym roku przekazali nam 
1%. Udało nam się zebrać ponad 9000 tyś., które zostały przekazane na paczki dla seniorów 

10. Przy wyjściu z Kościoła można otrzymać lutowy numer Wieści Wyższobramskich. 

 
INTENCJE MODLITEWNE / INFORMACJE DODATKOWE 
 
Hażlach – 10.00  roczek: Nikola Dziadek 

Hażlach – 10.00  chrzest: Zuzanna Alicja Dziadek 

 
Do modlitwy załączamy wszystkie osoby chore i przebywające na kwarantannie.  

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu pochowani zostali: 

- śp. Adolf Kajzar zam. w Cieszynie. Zmarł 1 lutego w wieku 89 lat. 
- śp. Jan Kurzok zam. w zamarskach. Zmarł 6 lutego przeżywszy 74 lat. 
- śp. Grzegorz Głąbek zam. w Cieszynie. Zmarł 7 lutego w wieku 43 lat. 
- śp. Ryszard Cienciała z Cieszyna. Zmarł 7 lutego w wieku 47 lat. 
- śp. Barbara Kozieł zam. w Cieszynie. Zmarła 9 lutego w wieku 80 lat. 
- śp. Sylwia Białka zd. Raszka ostatni zam. w Ściborzycach Małych, a pochodziła z Cieszyna. Zmarła 8 
lutego w wieku 62 lat. 
 
13 luty – Zamarski g. 10.00 
PRZYPOMINKA. 
Wspominamy śp. Jana Hadynę, który zmarł 22 grudnia 2021r. w wieku 87 lat. 
Wspomina i o modlitwę prosi: córka z rodziną i 2 synów z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

 
Wspominamy śp. Martę Nowoczek, która zmarła 14 grudnia 2021r. w wieku 99 lat.  
Wspominają i o modlitwę proszą: syn z rodziną, wnuki z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

 
13 luty – Zamarski g. 10.00 
MODLITWA 
Do naszej modlitwy dołączamy naszą zborowniczkę, która przebywa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, 
a prosi Pana Boga o zdrowie, dodanie sił i błogosławieństwo. 
 
13 luty – Bażanowice g. 10.00 Prośba pieśni: 679 – Już się nie Bój dłużej 
MODLITWA 
 
Do naszej modlitwy dołączamy naszą parafiankę z Bażanowic, która z okazji 50 urodzin dziękuje Panu 
Bogu za błogosławieństwo jakim została obdarowana, za …………….. 
Wybrała: 
Ps 34,2: Będę Błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! 
Fragment pieśni TGD: 
Błogosław duszo maja Pana, wszystko, co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław duszo maja Pana – 
Jego dobroci nigdy nie zapominaj! On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, leczy wszystkie twoje choroby. 
Okazuje swoje miłosierdzie. On ratuje Ciebie od zguby. On napełnia Twoje życie dobrem, aż odnowi się 
Twoja młodość jak u orła. 


