17.04.17- Poniedziałek Wielkanocny
Hasło tygodnia: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
Obj. 1,18
Ogłoszenia
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.15
2. W imieniu diecezjalnej komisji ewangelizacyjno - misyjnej diecezji cieszyńskiej i parafii
w Dzięgielowie zapraszamy na Diecezjalną Ewangelizację Wielkanocną o godz. 16.00 w
kościele Eben - Ezer w Dzięgielowie ( ul. ks. K. Kulisza 66). Kazanie wygłosi ks.
Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa. Pieśnią usłuży zespół młodzieżowy z Hażlacha.
Wstęp wolny !
3. Spotkanie modlitewne- środa godz. 18.30
4. Spotkanie modlitewne młodzieży – czwartek godz. 18.00
5. Spotkanie dla małżeństw- czwartek godz. 18.30 – Kylle Williams i w sobotę o godz.
18.00. Temat: Rola mężczyzny – Andrzej Pilch ze Skoczowa.
6. Domowa godzina biblijna – piątek godz. 18.30 na Ślezieni
7. Spotkanie Echo dla nastolatków – piątek godz. 18.00
8. Próba chórku dziecięco-młodzieżowego – w sobotę odwołana
9. Spotkanie młodzieżowe- sobota godz. 18.00
10. Ewangelickie Dni Kościoła 15 – 18 czerwca chcemy spotkać się w gronie ewangelików
z całej Polski. Przyjęcie wielu gości z pozostałych diecezji uda nam się zrealizować, gdy
parafianie z naszej diecezji przyjmą ich do swoich domów na te trzy (cztery) noclegi.–
lista w kancelarii. Zachęcenie do wzięcia udziału
11. Zapraszamy na English Camp w dn. 9-15 lipca. Koszt 250 zł.- zgłoszenia przez stronę
12. Parafia w Wiśle razem ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym im. Jerzego Drozda
zaprasza na koncert upamiętniający 110-rocznicę urodzin Jerzego Drozda. Koncert
odbędzie się we wtorek 18 kwietnia o godz. 17:00 w kościele ap. Piotra i Pawla w Wiśle.
13. Zapraszamy na tradycyjny Koncert Wielkanocny przygotowany przez Misyjną Orkiestrę
Dętą i wiślańskie chóry parafialne. Koncert odbędzie się w sobotę 22 kwietnia o godz.
17:00 w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle.
14. W kancelarii jest wyłożona skrzynka na BPim.GA
15. W korytarzu jest wyłożona skrzynka na budowę Centrum Parafialnego.
16. Prosimy o zwrot skarbonek diakonijnych

