
 

 

3 NIEDZIELA W ADWENCIE – 13 GRUDNIA 2020 

Hasło tygodnia: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, pan przychodzi w mocy. 
Izx40,3.10 

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego niedzielnego nabożeństwa. 
-  Cieszynie w wysokości: 2892,54 zł 
-  Bażanowicach wysokości: 297,00 zł 
-  Gumnach w wysokości: 144,00 zł 
-  Hażlachu w wysokości: 610,50  zł 
-  Krasnej w wysokości: 224,00  zł 
-  Marklowicach w wysokości: 339,00 zł 
-  Ogrodzonej w wysokości: 130,00 zł 
-  Puńcowie w wysokości: 617,00 zł 
-  Zamarskach w wysokości: 887,00  zł 

2. TYLKO PO NABOŻEŃSTWIE PORANNYM: Serdecznie zapraszamy do społeczności Wieczerzy Pań-
skiej dzisiaj po nabożeństwie porannym i we wszystkie niedziele Adwentu po nabożeństwach po-
rannych. 

3. W najbliższą niedzielę 20 grudnia odprawione zostaną nabożeństwa: 
 - o godz. 8.00 i 10.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie  

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach z Sakramentem Ołtarza, Ogrodzonej z 
Sakramentem Ołtarza i Zamarskach 

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu z Sakramentem Ołtarza, Krasnej z Sakramentem Ołtarza 
i Puńcowie z Sakramentem Ołtarza 

4. Jeszcze dziś o godz. 17.00 w Kościele w Hażlachu odprawione zostanie nabożeństwo 
młodzieżowe połączone z Sakramentem Ołtarza. 

5. Zapraszamy do udziału w modlitwach adwentowych, które nadawane są z Kościoła Jezusowego 
w Cieszynie codziennie o godz. 18.00 na naszym kanale Youtube.  

6. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 
z Zabrza.  

7. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli kolekty, składki kościelne jak również ofiary na 
konto bankowe naszej parafii. W szczególności dziękujemy za złożone ofiary za remont kościoła 
Jezusowego. Jak co roku zachęcamy do wpłat na rachunek bankowy. Takie wpłaty można odliczyć od 
podstawy podatku należnemu Urzędowi Skarbowemu. W treści przelewu należy wpisać „Darowizna 
na cele kultu religijnego – remont kościoła”. 

8. Informujemy, że kancelaria parafialna w środy przyjmuje tylko zgłoszenia pogrzebów jest to 
dzień administracyjny. W tym dniu prowadzone będą również rozmowy duszpasterskie. 

9. W kancelarii parafialnej można nabyć opłatki i szulki wigilijne. Cały dochód jak co roku 
przeznaczyć chcemy na paczki świąteczne dla dzieci w naszej parafii. Można także kupić książkowy 
Kalendarz Ewangelicki w cenie 34 zł, książeczkę „Z Biblią na co dzień” w cenie 15 zł.  

10. Polecamy również kalendarze  
- jedno planszowy w cenie 3 zł autorstwa śp. ks. Emila Gajdacza.  
- kalendarz miesięczny „Skarby Kościoła Jezusowego” wydany przez naszą parafię w cenie 17 zł (od 
poniedziałku) 

11. By ułatwić dystrybucję w filiałach postanowiliśmy, że w filialnych kościołach w jednym dniu 
tygodnia w wyznaczonych godzinach pełnił będzie dyżur opiekun filiału. W tym czasie można będzie 
nabyć opłatki, szulki, świece czy wpłacić składkę kościelną.  

 

 



 

 

W filiale:  

 

-  Bażanowicach w czwartek w godzinach 17.30 – 19.30 

-  Gumnach         w piątek w godzinach 16.00 – 18.00 

-  Hażlachu          w poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.00 

-  Marklowicach we czwartek w godzinach 15.00 – 17.00 

-  Ogrodzonej     w piątek w godzinach 17.00 – 19.00 

-  Puńcowie        w środę w godzinach 16.00 – 18.00 

-  Zamarskach    we czwartek w godzinach 16.00 – 18.00 

12. Filiał w Hażlachu poszukuje osoby na stanowisko kościelnego. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z proboszczem parafii. 

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

14. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać grudniowe Wieści Wyższobramskie oraz Zwiastun 
Ewangelicki. 

15. Członków Rady Parafialnej zapraszamy na kolejne zebranie Rady Parafialnej, które odbędzie się 
w środę o godz. 17.00  na platformie Zoom 

 
PO KAZANIU 
Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu pochowani zostali: 
- śp. Józef Kubica, zam. w Cieszynie, zmarł 30 listopada w wieku 80 lat 
- dnia 11 grudnia w wieku 82 lat zmarł śp. Edward Turoń zam. w Cieszynie. Jego pogrzeb odbędzie 
się w poniedziałek 14 grudnia o godz. 11.00 z kaplicy na cmentarzu przy ul. Bielskiej w Cieszynie. 
- dnia 10 grudnia w wieku 22 lat zmarł śp. Dominik Czernik zam. w Cieszynie. Jego pogrzeb odbędzie 
się w środę o godz. 13.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie na cmentarz przy ul. Bielskiej.  
 
 
Modlitwa:  
za ks. Cezarego Jordana, proboszcza parafii w Zduńskiej Woli i w Wieluniu. W ostatnim czasie 

przeszedł on dwa poważne zabiegi, po których nadal jest w szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarskim. 

 

Opierając się na Słowie Bożym, które mówi, że: "modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan 

go podźwignie (Jk 5,15a), módlmy się w nadziei, że Pan wspomoże ks. Czarka.  

 

PRZYPOMINKA  

     

MARKLOWICE g. 8.30 

Pieśni 5 

 

W 10 rocznicę śmierci wspominamy śp. Gertrudę URBACZKĘ, która zmarła 11 grudnia 2010r. w 

wieku 71 lat. Wspominamy również jej męża śp. Bronisława URBACZKĘ, który zmarł 30 grudnia 

2016r., a miał 76 lat. 

Wspominają i o modlitwę proszą: córka, zięć, wnuczka, wnuk i 2 prawnuczki oraz dalsza rodzina. 

 


