
3 NIEDZIELA W ADWENCIE – 11 GRUDNIA 2022 

Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Oto Wszechmocny. Pan przychodzi w mocy. Iz 40,3.10 

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę złożoną na ostatnim nabożeństwie. 
-  Cieszynie w wysokości: 3 690,65 zł 
-  Bażanowicach wysokości: 1 270zł 
-  Gumnach w wysokości: 356 zł 
-  Hażlachu w wysokości: 1 223,40 zł 
-  Krasnej w wysokości: 141 zł 
-  Marklowicach w wysokości: 606,70 zł 
-  Ogrodzonej w wysokości: 512 zł 
-  Puńcowie w wysokości: 593 zł 
-  Zamarskach w wysokości: 1 716 zł 

Dziękujemy również za wszystkie ofiary złożone na konto bankowe. 

2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa adwentowe 
- w Hażlachu we wtorek o godz. 17.00 
- w Bażanowicach we czwartek o godz. 17.00 
- w Cieszynie we czwartek o godz. 17.00  
Wszystkie nabożeństwa połączone są ze spow i Kom św. 

3. W najbliższą niedzielę 18 grudnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa: 
W Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych: 8.00 i 10.00. 

Ponadto serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w kościołach i kaplicach filialnych: 
- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Zamarskach. 
W Ogrodzonej nabożeństwo połączone ze spowiedzią  i Kom. św. dla seniorów. 
- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej, Marklowicach i Puńcowie. 
W Krasnej, Hażlachu ze spowiedzią i Komunią św. 
W Puńcowie ze spowiedzią i Komunią św. dla seniorów. 
W Hażlachu nabożeństwo połączone z gwiazdka dla dzieci. 

4. Nabożeństwo w kaplicy w Szpitalu Śląskim w sobotę 17 grudnia o godz. 18:00. 

5. Jeszcze dziś o godz. 17.00 w Kościele Jezusowym odbędzie się Koncert w ramach Międzynarodowego Konkursu 
im. Józefa Świdra. Koncert poświęcony pamięci Haliny Goniewicz-Urbaś. Szczegóły na plakatach. Serdecznie 
zapraszamy. 

6. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie seniorów, które rozpoczyna się w sali parafialnej o godz. 10.00. Będzie 
to ostatnie w tym roku spotkanie połączone z adwentówką. 

7. We czwartek serdecznie zapraszamy na adwentowe spotkanie Cieszyńskiego oddziału PTE, które rozpocznie się 
o godz. 15.00 w sali parafialnej.  

8. Serdecznie zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku na wyjątkowy koncert zespołu TGD, który odbędzie 
się w Kościele Jezusowym w Cieszynie, w piątek, 16 grudnia o godz. 18.00. Koncert odbędzie się w ramach trasy 
promującej najnowszą płytę TGD – Kolędy świata 3. Przygotowaliśmy wejściówki–cegiełki, których koszt, to 30 
złotych, a można je nabyć w kancelarii parafialne, a w filiałach u prezbiterów.  

9. Zapraszamy na koncert „W drodze do Betlejem” w wykonaniu Chóru Kościelnego, Chóru Męskiego i Wyższo-
bramskiego Chóru Kameralnego, który odbędzie się w niedziele 18 grudnia o godz. 17.00 w Kościele Jezusowym. 
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.  

10. Zapraszamy na koncert "Dzieci śpiewają kolędy" , który odbywać się będzie w dniach 28 i 29 grudnia o 
godz.17.00 w cieszyńskim teatrze Adam Mickiewicza. Podczas koncertu wystąpią chóry dziecięce diecezji cieszyń-
skiej. Bilety na koncert do nabycia w sekretariacie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego (na 28 grud-
nia oraz sekretariacie LOTE (na 29 grudnia). 

11. Już można nabyć opłatki i szulki wigilijne. Można zakupić również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom, małe w cenie 10 zł i duże w kształcie kuli lub walca w cenie 20 zł. Cały dochód jak co roku przeznaczyć 
chcemy na paczki świąteczne dla dzieci w naszej parafii. Można także kupić tradycyjny kalendarz planszowy w 

cenie 5 zł oraz Kalendarz Ewangelicki w cenie 39zł i książeczkę „Z Biblią na co dzień” w cenie 19 zł. oraz 
kalendarze ścienne wydane przez naszą parafię w cenie 27 zł. 



12. Prenumeratorów Zwiastuna prosimy o opłatę prenumeraty na kolejny rok. Prenumerata roczna wynosi 
160zł, a półroczna 80 zł. 

13. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli kolekty, składki kościelne jak również ofiary na konto ban-
kowe naszej parafii. W szczególności dziękujemy za złożone ofiary za remont kościoła Jezusowego. Jak co roku 
zachęcamy do wpłat na rachunek bankowy. Można składać również dodatkowe składki na ogrzewanie i oświetle-
nie naszych kaplic i kościołów. 

Cieszyn: GWIAZDKA SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ odbędzie się w przyszłą niedziele o godz. 15.00 

Marklowice: GWIAZDKA SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ odbędzie się w przyszłą sobotę 17 grudnia o godz. 16.00 

Zamarski: GWIAZDKA SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ odbędzie się w przyszłą sobotę 17 grudnia o godz. 15.00 

Guma: Zapraszamy na spotkanie Pań, które odbędzie się we wtorek 13 grudnia o godz. 16.30. 

Bażanowice: Serdecznie zapraszamy w poniedziałek, 19.12 na godzinę 16.00 na biblijne spotkanie kobiet. 

Hażlach i Zamarski: W poniedziałek 12 grudnia zapraszamy serdecznie na adwentowe koło pań na Brzezówce w 
domu Wiejskim o godzinie 16:30. Gościem spotkania będzie Pani diakon Joanna Sikora. 

Ogrodzona: Środowiskowy Ośrodek Kultury w Ogrodzonej rozpoczął realizację projektu „Cyfrowe Archiwum 
Ogrodzonej”, który jest bazą zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dotyczących Ogrodzonej i okolic. W 
związku z tym prosimy mieszkańców o udostępnienie fotografii i dokumentów, które zostaną zdigitalizowane, a 
następnie zwrócone. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 
 
INTENCJE MODLITEWNE / INFORMACJE DODATKOWE 
 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
Z karty żałobnej podajemy, że w minionym tygodniu pochowana została: 

- śp. Oliwia Jankowska-Bachorz, zam. w Cieszynie, zm. 2 grudnia w wieku 35 lat. 

- śp. Krystyna Heglasz, zam. w Cieszynie, zm. 3 grudnia w wieku 92 lat. 

- śp. Władysław Dziadek, zam. w Hażlachu Cieszynie, zm. 6 grudnia w wieku 70 lat. 
 

11 grudnia 2022 – modlitwa o Nigerię 
  

Boże miłości i pokoju, chcemy dziękować Tobie za to, że gromadzisz nas we wspólnocie luteran z całego świata i 
dajesz nam możliwość modlitwy i łączności z tymi, którzy podobnie jak my potrzebują Twojego wsparcia. 
  

Dzisiaj nasze myśli są przy Nigerii, kraju, który targany jest wojnami religijnymi, przemocą, chorobami, a życie 
jego mieszkańców często jest w niebezpieczeństwie. Prosimy byś otoczył Nigeryjczyków swoją opieką, pomógł im 
zakończyć istniejące konflikty i uczył jak wspólnie działać dla pokoju. Daj ukojenie tym, którzy stracili swoich bli-
skich i wspieraj chorych oraz umierających. 
  

Dziękujemy za mieszkających w Nigerii luteran, za ich  świadectwo wiary, determinację, by poprzez edukację, 
ewangelizację i misję głosić Jezus Chrystusa innym mieszkańcom tego kraju.  
 

Prosimy Cię o Twoją uzdrawiającą łaskę, która przemienia ludzkie serca i budzi w nich nadzieje. Udzielaj swojego 
Ducha luteranom i luterankom w Nigerii, wspieraj ich działania i otaczaj błogosławieństwem. 
  

Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cieszyn godz. 10:00  
Wspomnienie: 
Wspominamy śp. Zbigniewa Szczotkę, który zmarł 12 grudnia 2020 w wieku 68 lat. Wspominają i modlitwę proszą: 
zona, córki z rodzinami i wnuczka oraz dalsza rodzina. 

-------------------------------------------- 
Wspominamy śp. Janinę ŁYŻBICKĄ, która zmarła 18 października 2021r. w wieku 73 lat oraz jej męża śp. Piotra 
ŁYZBICKIEGO, zmarłego 1 listopada 2021r. przeżywszy 78 lat.  
O modlitwę prosi dwóch synów , dwie synowe, dwóch wnuków i jedna wnuczka, od strony sp. Piotra bratowa z 
rodziną i od strony śp. Janiny również bratowa z rodziną oraz dalsza rodzina. 

-------------------------------------------- 
Wspominamy śp. Ewę Sitek, która urodziła się 23 listopada 1922r. i obchodziła by swoje 100 urodziny, a zmarła 
przed 10 laty 5 grudnia 2012r. mając 90 lat, oraz jej zięcia śp. Edwarda Turonia, który zmarł 11 grudnia 2020 
przeżywszy 82 lata. 
Wspominają bliższa i dalsza rodzina, znajomi. 

-------------------------------------------- 
Wspominamy śp. Karola Smelika, która zmarł 17 października 2013r. w wieku 79 lat i jego siostrę śp. Zuzannę 
Smelik, zmarłą 5 listopada 1999r. w wieku 71 lat. Wspominają najbliżsi. 
 
Rodzinom dziękujemy za złożone ofiary na cele parafialne. 

 
 
Hażlach godz. 10:00  
Wspomnienie: 
Wspominamy śp. Aurelię Brudny, która zmarła 28 października 2021r. w wieku 64 lat. 
Wspominają: mąż, syn i córka z rodzinami oraz bliższa i dalsza rodzina. Rodzina wspomina także śp. Martę Herman, 
która zmarła 25 października 2020r. w wieku 86 lat oraz śp. Henryka Hermana, który zmarł 11 stycznia 2004r. w 
wieku 75 lat. 
Wspominamy także śp. Aurelię Mikułę, która zmarła 22 października 2021r. w wieku 86 lat oraz śp. Jana Mikułę, 
który zmarł 30 listopada 2020r. w wieku 91 lat. 
Wspomina: córka, syn z rodziną, bliższa i dalsza rodzina. 
Rodzinie dziękujemy za złożoną ofiarę na kościół w Hażlachu. 

 


