12 maja 2019 – 3 Niedziela po Wielkanocy
Hasło tygodnia: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17
Ogłoszenia:
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo - rodzinne w niedzielę o godz. 10.15, po
nabożeństwie będzie egzamin konfirmantów. Konfirmacja 26 maja o godz. 10.15
2. Kolacja dla mężczyzn – wtorek godz. 18.00. Temat: Siedem wymiarów kościoła –
poprowadzi Marek Cieślar z Cieszyna.
3. Spotkanie modlitewne – środa godz. 18.00
4. Domowa godzina biblijna - piątek godz. 18.00 na Jędrysuli.
5. Młodzieżowe spotkanie Echo – piątek godz. 18.00
6. Próba chórku dziecięco-młodzieżowego – odwołana, kolejna 25 maja.
7. Zapraszamy na Śniadanie dla Kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle 29 czerwca od godz.
9.30 – 13.30. W programie śniadanie hotelowe, wykład Ewy Pieszki „Co zrobić z tym co
trudne i niezrozumiałe w naszym życiu”, poruszające świadectwo życia i recital
muzyczny zespołu Cześć. Bilety w cenie 65 zł (cena promocyjna 55 zł. do 20 maja) do
nabycia w kancelarii paraf, w księgarniach Ap. Piotra w Wiśle, Szaron w Ustroniu i Warto
w Cieszynie, oraz na stronie www.sniadaniedlakoniet.pl.
8. Parafia w Cieszynie zaprasza na uroczyste nabożeństwo z okazji Poświęcenia Kościoła
w Puńcowie w niedzielę 19 maja 2019 r. o godz. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks.
Mirosław Czyż z Pszczyny.
Zapraszamy również na koncert z okazji 10-lecia Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie,
który odbędzie się w piątek 17 maja o godz. 17:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie.
Wystąpi Joanna Lazar-Chmielowska - organy oraz Wyższobramski Chór Kameralny pod
dyr. Piotra Sikory. Po koncercie zapraszamy na zwiedzanie Muzeum.
9. Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza młodzież na wolontariat podczas Tygodnia
Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Szczególnie potrzebna jest pomoc w opiece nad
dziećmi podczas popołudniowej ewangelizacji (grupy 3-6 lat i 7-11 lat). Ze szczegółami
można zapoznać się na stronie te.cme.org.pl (zakładka wolontariat). Serdecznie
zapraszamy.
10. 1 czerwca Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu przy wsparciu Open Doors w służbie prześladowanym chrześcijanom, Urzędu Miasta Ustroń, POMIARYCZASU.PL,
Oficyny Wydawniczej "Vocatio", organizuje pierwszą edycję biegu charytatywnego
Apostoła Pawła z której dochód przeznaczony będzie na pomoc dzieciom, których
rodziny są prześladowane z powodu wiary w Boga. Więcej informacji na
www.ustron.luteranie.pl.
11. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnem zaprasza do wzięcia udziału
w Charytatywnej Sztafecie Rowerowej 24 h. Sztafeta odbywać się będzie w dniach 14-15
czerwca 2019 r. w Wiśle Czarnem. Chętne drużyny będą mogły wesprzeć leczenie
Ewelinki Pilch z Wisły. Na zakończenie sztafety zagra zespół Pastores. Więcej
szczegółów pod adresem www.sztafetarowerowa24.pl.
12. Zapraszamy na Dni trzeźwości dla osób uzależnionych w dniach 17 – 19 maja w Sali OSP
w Wiśle Oazie, początek godz. 19.00
13. W kancelarii jest wyłożona lista na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, a w korytarzu jest
wyłożona skrzynka na Budowę Centrum Parafialnego.

