15.04..2018 – 2 niedziela po Wielkanocy
Hasło dnia: Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą
za mną. I Ja daję im żywot wieczny. Jan 10, 11.27-28
Ogłoszenia
1.
2.
3.
4.
5.

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.15.
Dzisiaj po kazaniu będzie Komunia Św.
Spotkanie Rady parafialnej – poniedziałek godz. 18.00
Spotkanie dla rodziców z dziećmi – poniedziałek godz. 17.00 w sali na górze
Spotkanie dla kobiet – wtorek godz. 17.00. Temat: Co to znaczy chodzić z Bogiem. poprowadzi Ilona Hajewska.
6. Spotkanie modlitewne – środa godz. 18.00
7. Spotkanie modlitewne młodzieży – czwartek godz. 18.00
8. Domowa godzina biblijna – piątek godz. 18.00 na Ślezieni
9. Spotkanie Echo dla nastolatków – piątek godz. 18.00
10. Próba chórku dziecięco-młodzieżowego – sobota godz. 10.00
11. Spotkanie młodzieżowe – sobota godz. 18.00
12. Parafia w Skoczowie zaprasza na konferencję dla rodziców, w niedzielę 22 kwietnia.
Wykład pt. Podróż przemian, czyli o relacji rodzica z dzieckiem na różnych etapach życia,
aż po dorosłość. Wykład ten wygłoszą Elżbieta i Jacek Bańczyk z Dąbrowy Górniczej.
O g.12.00 obiad, od 13.00 do 16.00 konferencja. Koszt 35 zł od osoby, dzieci gratis.
Zgłoszenia do 18 kwietnia w kancelarii parafialnej w Skoczowie.
13. W dniach 5-7 październik planujemy zorganizować wycieczkę parafialną do Kotliny
Kłodzkiej. Przybliżony koszt ok. 250 zł. + wstępy. Zapisy i wpłaty zaliczek w wysokości
50 zł. do 23 kwietnia.
14. Śniadanie dla kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbędzie się 30 czerwca o godz.
9.30 do 14.30. Temat śniadania: Uzdrowienie na wczoraj, siła na dziś, odwaga na jutro.
Bilety w cenie 55 zl do zakupienia od wtorku w księgarniach Warto w Cieszynie, Szaron
w Ustroniu i Ap. Piotra w Wiśle, oraz w kancelarii parafialnej.
15. W kancelarii jest wyłożona lista na BP im. GA.
16. Prosimy o zwrot Skarbonek diakonijnych.

