12.11.2017 r. – 3 przed końcem roku kościelnego
Hasło tygodnia: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. 2 Kor. 6.2
Ogłoszenia:
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.15 po kazaniu
prosić będziemy o złożenie ofiary na Fundusz Dekady Lutra
2. Dzisiaj po kazaniu będzie Spowiedź i Komunia Św.
3. Spotkanie dla mężczyzn – wtorek godz. 18.00. Spotkanie poprowadzi ks. Marek
Michalik na temat programów komputerowych.
4. Spotkanie modlitewne – środa godz. 18.00
5. Spotkanie modlitewne młodzieży – czwartek godz. 18.00
6. Domowa godzina biblijna – piątek godz. 18.00 na Ślezieni
7. Spotkanie Echo dla nastolatków - piątek godz. 18.00
8. Próba chórku dziecięco-młodzieżowego – w sobotę o godz. 10.00
9. Spotkanie młodzieżowe – sobota godz. 18.00
10. Zapraszamy na Wieczory nauczające w dniach 23 – 25 listopada (czwartek – sobota)
godz. 18.00 Temat: Prawdziwa czy fałszywa nauka. Poprowadzi pastor Zygmunt
Karel
11. Diecezja Cieszyńska i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle zapraszają na
koncert organowy w wykonaniu Tomasza Plocha, który odbędzie się w sobotę
18 listopada o godz. 17:00 w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle. W trakcie koncertu
organista wykona wszystkie utwory, które znalazły się na płycie "Wierzyć mię, Panie,
ucz" wydanej z okazji 500 lat Reformacji przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
Wstęp wolny!
12. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle zaprasza na kolejne Spotkanie dla Kobiet,
które odbędzie się w niedzielę 26 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w Domu Zborowym.
Wykład zatytułowany "Jak pogodzić Marię z Martą" przedstawi Halina Sztwiertnia.
Będzie także gość muzyczny i upominek dla każdej z pań.
13. W korytarzu jest wyłożona skrzynka na paczki dla dzieci ze szkółki niedzielnej.
14. Zachęcamy do włączenia się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Prezent pod
choinkę. Prezenty zostaną przekazane dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii
i dzieci uchodźców. Prosimy o składanie paczek do 22 listopada, lub wpłaty na
paczkę w wysokości 60 zł. ( ulotki przy wyjściu z kościoła)
15. Można wpłacać prenumeratę Zwiastuna na 2018 r. w wysokości 110 zl.

