13.05.2018 – 6 Niedziela po Wielkanocy
Hasło dnia: A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jan
12,32
Ogłoszenia
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo – Święto Zesłania Ducha Św. w przyszłą niedzielę
o godz. 10.15, a w II Święto Zesłania Ducha Św. – poniedziałek 21 maja nabożeństwo
o godz. 17.00 – egzamin konfirmantów, po nabożeństwie zapraszamy na parafialne
smażenie jajecznicy, bardzo prosimy o przyniesienie po 2 jajka oraz ciasto do kawy.
Konfirmacja w ostatnią niedzielę maja godz. 10.15
2. Spotkanie Rady Parafialnej – poniedziałek godz. 18.00
3. Kolacja dla mężczyzn - wtorek 15.05. godz. 18.00. Temat: Skomplikowany świat
mężczyzn – prowadzi Paweł Gumpert.
4. Spotkanie komitetu BCP – środa godz. 17.00
5. Spotkanie modlitewne – środa godz. 18.00
6. Spotkanie modlitewne młodzieży – czwartek godz. 18.00
7. Domowa godzina biblijna – piątek godz. 18.00 na Ślezieni
8. Spotkanie Echo dla nastolatków – piątek godz. 18.00
9. Próba chórku dziecięco-młodzieżowego – sobota godz. 10.00
10. Spotkanie młodzieżowe – sobota godz. 18.00
Parafia w Skoczowie i zarząd filiału w Simoradzu zapraszają na uroczystość 90 – lecia
poświęcenia kościoła w Simoradzu, która odbędzie się w święto Zesłania Ducha Św.
20 maja 2018. o godz. 10.00. Słowo Boże będzie zwiastował ks. Leszek Czyż z Wisły –
Malinki. Śpiewał będzie zespół „Dla Niego” ze Skoczowa oraz na pamiątkę założenia
i poświęcenia Kościoła św. Trójcy w Skoczowie, która odbędzie się w św. Trójcy Św.
27 maja 2018 r. g. 10.00 Słowem Bożym będzie służył ks. Marcin Piętak z Czeskiego
Cieszyna. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny.
11. Zapraszamy na Śniadanie dla kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbędzie się
30 czerwca o godz. 9.30 do 14.30. W programie: śniadanie hotelowe, wykład Elke
Werner „Uzdrowienie na wczoraj, siła na dziś, odwaga na jutro”, poruszające świadectwo
życia i recital muzyczny zespołu Cześć. Bilety w cenie 55 zł (65 zł. po 5 czerwca) do
nabycia w kancelarii paraf. oraz w księgarniach: Apostoła Piotra w Wiśle, Szaron
w Ustroniu, i Warto w Cieszynie, oraz na stronie: www.sniadaniedlakobiet.pl
12. W kancelarii jest wyłożona lista na BP im. GA.
13. Zapraszamy na Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 30 czerwca – 8 lipca, program
przy wyjściu z kościoła.

