14.05.2017 r.- 4 po Wielkanocny
Hasło tygodnia: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Psalm 98,1
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.15, po
nabożeństwie egzamin tegorocznych konfirmantów, a konfirmacja 28.05.
2. Dzisiaj po kazaniu będzie Spowiedź i Komunia Św.
3. Spotkanie dla matek z dziećmi do lat 5 – poniedziałek godz. 16.00. Temat: Duchowa
społeczność z małym dzieckiem.
4. Spotkanie modlitewne- środa godz. 18.30
5. Spotkanie modlitewne młodzieży – czwartek godz. 18.00
6. Domowa godzina biblijna – piątek godz. 18.30 na Ślezieni
7. Spotkanie Echo dla nastolatków – piątek godz. 18.00
8. Spotkanie młodzieżowe- sobota godz. 18.00
9. Spotkanie dla młodych małżeństw w sobotę za tydzień 27 maja o godz. 17,00
10. Zapraszamy na English Camp w dn. 9-15 lipca. Koszt 250 zł.- zgłoszenia przez stronę
11. Śniadanie dla kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, w sobotę 1 lipca br. od godz. 9.30
– 14.30. W programie: śniadanie hotelowe, wykład Barbary Cieślar „Otwarta na
przemianę”, poruszające świadectwo życia i gość muzyczny: Marta Cienciała z
zespołem. Bilety w cenie 55 zł do 4 czerwca, po tym terminie 60 zł. do nabycia w
kancelarii paraf. w Wiśle Malince oraz w księgarniach: Apostoła Piotra w Wiśle, Szaron
w Ustroniu, i Warto w Cieszynie, oraz na stronie: www.sniadaniedlakobiet.pl
12. W ramach obchodów 500-lecia Reformacji organizujemy Międzyparafialny Turniej
Siatkówki Halowej. Turniej odbędzie się w sobotę 20 maja, w godzinach 9-15 na hali
sportowej w Wiśle Centrum. Wszystkie drużyny, które chcą wziąć udział w turnieju
zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa, telefonicznie: 734 124 299, najpóźniej
do wtorku 16 maja.
13. Muzeum Beskidzkie w Wiśle zaprasza na wernisaż wystawy Konfirmacja w Wiśle od 17
maja w muzeum (wystawa trwa do czerwca).
14. Parafia E-A w Wiśle i w Szczyrku zapraszają na koncert Chóru Uniwersytetu Concordia
z Ann Arbor w stanie Michigan w USA, w czwartek 18 maja o godz. 17:00 w kościele
ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Wstęp wolny!
15. Parafia w Skoczowie zaprasza na koncerty w ramach XXII Panoramy Sztuki
Chrześcijańskiej Musica Sacra w Skoczowie.W piątek 19 maja o 19:00 koncert
inauguracyjny podczas, którego wystąpi Krakowskie Trio Stroikowe, gościem
specjalnym będzie Maciej Zakościelny. Koncert finałowy „Moje zmartwychwstanie” 22
maja o godz. 19:00 w programie muzyka: Mozarta, Schuberta, Francka, Saint-Saensa
Bilety do nabycia przed koncertami.
16. Zapraszamy na Dni trzeźwości dla osób uzależnionych i ich rodzin do sali OSP w Wiśle
Oazie, od piątku do niedzieli ( 19-21 maja), początek godz. 9.00
17. Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w Ewangelickich Dniach Kościoła
w dn. 15 -18 czerwca. Osoby z diecezji cieszyńskiej zgłaszają się w swoich kancelariach
parafialnych do 28 maja br. Koszt uczestnictwa dla osoby dorosłej z 3 obiadami to 70 zł.
Z kolei osoby do 25 roku życia płacą 50 zł. Karta uczestnictwa dla osoby dorosłej bez
obiadów to 25 zł, a dla osób do 25 roku życia – 15 zł. Karta uczestnictwa obejmuje:
identyfikator (będzie uprawniał m.in. w czwartek do przejazdów komunikacją specjalnie
przygotowaną na EDK, daje możliwość pierwszeństwa wejścia na niektóre koncerty,
wykłady), program, materiały informacyjne i promocyjne. Bieżące informacje o
Ewangelickich Dniach Kościoła ukazują się na stronie internetowej www.dnikosciola.pl
oraz na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola

18. Parafia w Wiśle Czarnem zachęca do Sztafety Rowerowej 500” – Wyścig wokół Jeziora
Czerniańskiego z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. W dniach 2 – 3 czerwca.
Zachęcamy do wystawienia drużyn i startu w tych zawodach.
Zawody odbywać się będą w kategoriach SPORT (kategoria wyczynowa) i OPEN
(kategoria rekreacyjna).
Zgłoszenia do 28 maja i bliższe informacje znajdują się na stronie:
www.sztafetarowerowa500.pl Na zakończenie sztafety przewidziany jest koncert
zespołu Adam Bubik.
19. W związku z obchodzonym jubileuszem Reformacji, Narodowy Bank Polski dokona
emisji srebrnej monety kolekcjonerskiej (Ag 925) o nazwie: Pięć wieków Reformacji w
Polsce. Monety zostaną wybite stemplem lustrzanym. Koszt zakupu jednej sztuki
monety o nominale 20 zł wyniesie ok. 220 zł. W przypadku dużego zainteresowania jej
nabyciem, NBP nie przewiduje dodatkowej emisji. Wobec konieczności dokonania
rezerwacji w NBP odpowiedniej liczby monet dla osób zainteresowanych w Kościele,
uprzejmie proszę o zgłaszanie wiążącej woli ich zakupu najpóźniej do 30 czerwca 2017r
20. W kancelarii jest wyłożona lista na BPim.GA
21. W korytarzu jest wyłożona skrzynka na budowę Centrum Parafialnego.

