11.03.2018 – 4 Niedziela Postu
Hasło tygodnia: Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym
ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jan 12,24
Ogłoszenia
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.15, po kazaniu
będzie Spowiedź i Komunia Św.
2. Dzisiaj po kazaniu będzie Spowiedź i Komunia Św.,
3. Tygodniowe nabożeństwo pasyjne- czwartek godz. 16.30 ks. Marek Michalik
4. Kolacja dla mężczyzn – wtorek godz. 18.00. Temat: 40 dni w Izraelu. Fotoreportaż
z wolontariatu – poprowadzi Artur Fryda.
5. Spotkanie modlitewne – środa godz. 18.00
6. Spotkanie modlitewne młodzieży – czwartek godz. 18.00
7. Domowa godzina biblijna – piątek o godz. 18.00 na Ślezieni
8. Spotkanie Echo dla nastolatków – piątek godz. 18.00
9. Próba chórku dziecięco-młodzieżowego w sobotę odwołana.
10. Spotkanie młodzieżowe – sobota godz. 18.00
11. Spotkanie dla kobiet – wtorek 20.03. o godz. 17.00. Temat: VIII Przykazanie - Ilona
Hajewska.
12. Wieczory nauczające 22 i 23 marca o godz. 18.00. Gościem wieczorów będzie pastor
Kazimierz Barczuk.
13. Zapraszamy na kolację paschalną 24 marca o godz. 18.00 w restauracji Karolowy Dwór.
Kolację celebrował będzie pastor Kazimierz Barczuk, a oprawę muzyczną poprowadzi
Paulina i Szymon Stateczni. Koszt 60 zł. od osoby, zapisy w kancelarii paraf.
14. Parafia w Wiśle Czarnem serdecznie zaprasza na spotkanie dla małżeństw, 17 marca br.
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Temat spotkania: Przebaczenie.
Poprowadzą go Mariola i Roman Fengerowie. W programie śpiew, wykłady, obiad, kawa
i herbata, koncert. W trakcie konferencji zapewniona jest opieka nad dziećmi. Koszt
konferencji to 50 zł. od pary. Zgłoszenia przez stronę www.wisla-czarne.luteranie.pl
w parafii w Wiśle Czarnem. Zapisy trwają do 12 marca.”
15. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle zaprasza na koncert muzyki pasyjnej pt.
"Lauda Jerusalem" w wykonaniu solistów scen muzycznych: Anny Jakiesz-Błasiak
i Mikołaja Miko Króla. Koncert odbędzie się w niedzielę Judica 18 marca o godz. 17:00
w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Wstęp wolny.
16. Komitet organizacyjny tegorocznej Złotej Konfirmacji zwraca się z uprzejmą prośbą
o zgłaszanie się osób z rocznika 1954, które miały Konfirmację w 1968 r. Zapisy
w kancelariach parafialnych wiślańskich parafii.

