
9 NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 9 SIERPNIA 2020 

Hasło tygodnia: Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono od tego 
więcej będzie się wymagać. Łk 12,48  

 
1. Serdecznie dziękujemy za kolektę złożoną w czasie nabożeństw w ubiegłą niedzielę. 
-  Cieszynie zebrano kolektę w wysokości: 1 728 zł 
-  Bażanowicach zebrano kolektę wysokości: 712 zł 
-  Gumnach zebrano kolektę w wysokości: 341 zł 
-  Hażlachu zebrano kolektę w wysokości: 1051 zł 
-  Krasnej zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: …………. zł 
-  Marklowicach zebrano kolektę w wysokości: 237  zł 
-  Ogrodzonej zebrano kolektę w wysokości: 249  zł 
-  Puńcowie zebrano kolektę w wysokości: 442 zł 
-  Zamarskach zebrano kolektę w wysokości: …………. zł 

 

2. Jeszcze dzisiaj zapraszamy do Kościoła Jezusowego na kolejny z cyklu Koncertów Wyższobramskich w 
Kościele Jezusowym w Cieszynie. Wystąpi Wojciech Wantulok na organach.  Koncert rozpocznie się o 
godz. 19.00, jednak ze względu na wymogi sanitarne prosimy o nieco wcześniejsze przybycie. Przy 
wyjściu z koncertu prosić będziemy o złożenie ofiary przeznaczonej na remont Kościoła Jezusowego. 

3. W najbliższą niedzielę 16 sierpnia odprawione zostaną nabożeństwa: 
- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 10.00 nabożeństwo główne oraz o 19:00 z 

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

4. Dzisiaj o godz. 15.45 zapraszamy do obejrzenia w TVP3 retransmisji nabożeństwa z kościoła w 
Bąkowie.  

5. Zapraszamy na Spotkanie PTE w czwartek o godzinie 15:00. Temat „Paweł Jasienica w 50 rocznicę 
śmierci” przedstawi Stanisława Ruczko. 

6. Zapraszamy do odbioru najnowszego numeru Zwiastuna Ewangelickiego. 

7. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w przygotowaniu Kościoła Jezusowego do 
niedzielnego nabożeństwa. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się do sprzątania ławek 
zapraszamy w sobotę o godzinie 9:00. Prosimy o zabranie ze sobą ścierek. 

PO KAZANIU 

Z żałobnej karty: 

Dnia 29.07.2020 w wieku 85 lat zmarła śp. Anna Kukucz zam. w Gumnach. Pogrzeb odbył się 3.08.2020 na 
cmentarzu w Gumnach 
Dnia 2.08.2020 w wieku 71 lat zmarł śp. Władysław Pilch zam. w Cieszynie. Pogrzeb odbył się 5.08.2020 
na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. 
 

Wspomnienie 

Wspominamy śp. Aleksandra Macurę wraz z jego najbliższymi, którzy uprzedzili go do wieczności. Aleksander 
Macura zm. 1 lipca 2019 w wieku 68 lat w Cieszynie. Wspominają: żona, syn z rodziną, bliższa i dalsza rodzina 

 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Jacek Julian Legierski  [Cieszyn] 

 

Modlitwa  

Jubilat, który obchodził 85 rocznicę urodzin, wyznaje „aż dotąd mnie prowadził Bóg” i za to razem z najbliższymi 
dziękujemy Bogu, prosząc o dalszą opiekę na drogach życia, błogosławieństwo, miłosierdzie i łaskę 

 


