
 

5 NIEDZIELA PO WIELKANOCY – 9 MAJA 2021 

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Ps 66,20 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego nabożeństwa. 
-  Cieszynie w wysokości: 2 807,17 zł 
-  Bażanowicach wysokości: 397,00 zł 
-  Gumnach w wysokości: 108,00 zł 
-  Hażlachu w wysokości: 314,00 zł 
-  Krasnej w wysokości: …………… zł 
-  Marklowicach w wysokości: 136,00 zł 
-  Ogrodzonej w wysokości: 97,00 zł 
-  Puńcowie w wysokości: 230,00 zł 
-  Zamarskach w wysokości: …………… zł 

Dziękujemy również za wszystkie ofiary złożone na konto bankowe. 

2. W czwartek 13 maja w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii odprawione zostaną 

następujące nabożeństwa o godz. 17:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie oraz Bażanowicach i 

Hażlachu.  

3. W przyszłą niedzielę 16 maja odprawione zostaną następujące nabożeństwa: 

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych. 

Ponadto: 

 - o godz. 8.30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach 

 W Bażanowicach i Ogrodzonej ze spow i Kom. św. 

- o godz. 10.00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej. Wszystkie połączone ze spow i Kom. św. 

4. Zapraszamy na uroczyste nabożeństwo z okazji Jubileuszu 30-lecia kościoła Jana Chrzciciela w 

Puńcowie, które odbędzie się w niedzielę, 16 maja o godz. 11.00. (uwaga zmiana wcześniej 

podanej godziny). Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp 

Jerzy Samiec. W czasie uroczystości będzie możliwość zajęcia miejsc w kościele w obowiązującym 

reżimie sanitarnym, jak również będą przygotowane miejsca siedzące na zewnątrz kościoła. 

Wszystkich Siostry i Braci serdecznie zapraszamy. 

5. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 
z Kościoła w Poznaniu 

6. Zapraszamy serdecznie dzieci na szkółki niedzielne, które odbywają się równolegle z 
nabożeństwami. 

7. Zapraszamy młodzież na obóz organizowany przez nasza parafię, który odbędzie się w dniach od 
19 do 26 lipca w miejscowości Stary Borek nad morzem. Koszt obozu to tylko 800 zł. Zapisy wraz z 
zaliczką w wysokości 100 zł oraz kartą zgłoszeniową (do pobrania na stronie internetowej i fb) w 
kancelarii parafialnej. 

8. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sycowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat do 
udziału w koloniach językowo-tanecznych w Ostrowie nad Bałtykiem  w terminie: 19-29.07.2021r. 

9. Ewangelicki Dom Opieki "Emaus" w Dzięgielowie poszukuje  do pracy pielęgniarkę na pełny etat 
albo 1/2 etatu czy też inny wymiar czasowy (do ustalenia). Osoby zainteresowane zapraszamy na 
rozmowę z Panią Dyrektor od poniedziałku - piątku w godz. 8.00 - 14.00 lub telefonicznie. 

10. Jak co roku w kancelarii parafialnej oraz u prezbiterów wystawione są listy na Bratnia Pomoc im. 
G. Adolfa. Wpłat można dokonywać również na konto bankowe naszej parafii z dopiskiem BPGA. 
Serdecznie zachęcamy do wpłat na ten cel. 

11. Trwają prace remontowe w kościele. Osoby chętne do pomocy w sprzątaniu kościoła 
zapraszamy w czwartek od godz. 16.00  

12. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać majowy numer Wieści Wyższobramskich. 



13. Rada Parafialna odbędzie się we wtorek o godzinie 17.00 stacjonarnie w sali parafialnej. 

 
PO KAZANIU 
Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu pochowani zostali: 
- śp. Anna Borkowska zam. w Cieszynie, zmarła 1 maja w wieku 95 lat.  
- śp. Halina Chmielarczyk, zam. w Cieszynie, zmarła 1 maja w wieku 86 lat.  
- śp. Roman Łocki, zam. w Cieszynie, zmarł 2 maja w wieku 73 lat. 
- śp. Adam Cemor, zam. w Cieszynie, zmarł 3 maja w wieku 60 lat.  
- dnia 7 maja w wieku 84 lat zmarła śp. Krystyna Kotorz zam. w Cieszynie. Jej pogrzeb odbędzie się 
we wtorek 11 maja o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Bielskiej. 
 
PRZYPOMINKA 
 
Cieszyn 10.00 
Wspominamy śp. Otylię Wapienik, która zmarła 23 marca 2021r. w wieku 85 lat oraz jej męża  
śp. Ludwika Wapienika, który zmarł 28 kwietnia 2018 w wieku 90 lat 
Wspominają i o modlitwę proszą: córka, syn, 2 wnuczki, 2 wnuków, prawnuki, bliższa i dalsza 
rodzina oraz grono znajomych i przyjaciół.  
 
Do modlitwy: 
Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec zachęca do włączenia do niedzielnych nabożeństw modlitw o 
młodzież oraz o powołania do służby duchownego w Kościele. 
 


