
NIEDZIELA PRZEDPOSTNA – ESTOMIHI – 14 LUTY 2021 

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy,  
wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego niedzielnego nabożeństwa. 

-  Cieszynie w wysokości: 1739,38 zł 
-  Bażanowicach wysokości: 259,00 zł 
-  Gumnach w wysokości: 181,40 zł 
-  Hażlachu w wysokości: 507,00  zł 
-  Krasnej w wysokości: 145,00 zł 
-  Marklowicach w wysokości: 286,00 zł 
-  Ogrodzonej w wysokości: 140,00 zł 
-  Puńcowie w wysokości: 520,00  zł 
-  Zamarskach w wysokości: 223,00 zł 

2. W środę w Dzień Pokuty i Modlitwy 17 lutego zapraszamy na nabożeństwa do Kościoła Jezusowego, 
Bażanowic i Hażlacha. Rozpoczną się one o godz. 17.00 

3. W najbliższą niedzielę 21 lutego serdecznie zapraszamy na nabożeństwa: 
 - w Kościele Jezusowym w Cieszynie nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych. 
Ponadto:  

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

4. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 z 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach. 

5. W sobotę 20 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie 
się w Kościele Jezusowym o godz. 9.00 rozpocznie się nabożeństwem. Na zgromadzeniu  
przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2020 rok, 
oraz omówione plany działania na rok 2021. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia 
udziału w Zgromadzeniu.  

6. Od przyszłej niedzieli zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne, które odbywać będą się równolegle z 
nabożeństwami. Przygotowaliśmy specjalną procedurę, by nabożeństwa dla dzieci mogły odbywać się w 
bezpieczny sposób. Prosimy o zapoznanie się z tą procedurą dostępną na FB, stronie internetowej parafii 
oraz prosimy o wcześniejsze przybycie celem podpisania specjalnego oświadczenia. 

7. Po pierwszej niedzieli czasu pasyjnego planujemy również rozpocząć w reżimie sanitarnym inne 
spotkania parafialne. Szczegóły podamy w przyszła niedzielę. 

8. 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 8400zł 

9. Informujemy, że zmieniły się numery telefonów kontaktowych do naszej parafii, zarówno kancelarii, 
administracji budynków, informatora parafialnego, muzeum i biblioteki. Zmianie uległy również telefony 
kontaktowe do księży. Bliższe informacje na stronie internetowej. 



10. Trwają prace remontowe w kościele. Osoby chętne do pomocy w sprzątaniu kościoła zapraszamy w 
piątek o godz. 16.00. Przyjmujemy również ścierki, szmaty potrzebne do sprzątania. 

11. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać lutowy numer Wieści Wyższobramskich. 
 
PO KAZANIU 
 
Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu pochowani zostali: 
- śp. Anna Pieczonka, zam. w Hażlachu, zmarła 5 lutego w wieku 66 lat. 
- śp. Wanda Zagóra, zam. w Cieszynie, zmarła 8 lutego w wieku 90 lat. 
- śp. Stefania Dziadek, zam. w D.O. Dzięgielów, zmarła 9 lutego w wieku 82 lat. 
- śp. Ryszard Hetman, zam. w Cieszynie, zmarł 9 lutego w wieku 59 lat. 
 
PRZYPOMINKA 
 
CIESZYN g. 10.00 
 
Wspominamy śp. Alinę OCZADŁY, która zmarła 2 stycznia 2020r. w wieku 60 lat. 
Wspominają i o modlitwę proszą: mąż, 2 córki z rodzinami oraz dalsza rodzina. 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Wspomnienie śp. Barbarę Dobija, która zmarła dwa miesiące temu w dniu 14 grudnia 2020r. przeżywszy 
73 lata. 
O wspomnienie i modlitwę prosi najbliższa rodzina: mąż, córka z mężem oraz wnukami i syn z rodziną. 
 

 
MODLITWA wszystkie  
 

12 LUTEGO 2021 – 100. ROCZNICA ŚMIERCI KS. FRANCISZKA MICHEJDY 

W 100 rocznicę śmierci wraz z całą społecznością naszej diecezji i Kościoła wspominamy śp. ks. 

seniora Franciszka Michejdę, który urodził się 3 października 1848 r. w Olbrachcicach. Był długoletnim 

proboszczem parafii w Nawsiu i wybitnym działaczem ewangelickim. Należał do założycieli Domu 

Narodowego w Cieszynie, był prezesem Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej oraz 

założycielem wielu czasopism ewangelickich. Po odrodzeniu niepodległej Rzeczypospolitej został 

pierwszym seniorem Diecezji Śląskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zmarł 12 lutego 1921 

roku i został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Nawsiu.  

Wspominając jego postać powtarzamy za apostołem: Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam 

głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. (Hbr 13,7)  

 


