9 czerwca 2019 – Pamiątka poświęcenia kościoła.
Hasło tygodnia: O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów. Dusza moja wzdycha
i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga
żywego. Psalm, 84,2.3
Ogłoszenia:
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo jutro o godz. 17.00 II Święto Zesłania Ducha Św. –
po nabożeństwie będzie parafialne smażenie jajecznicy. Prosimy o przyniesienie jajek
i w niedzielę o godz. 10.15 – St. Teol. Mateusz Mendroch.
2. Dzisiaj po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na potrzeby naszego zboru, po nabożeństwie
zapraszamy na poczęstunek.
3. Kolacja dla mężczyzn – wtorek godz. 18.00 Temat: Imiona i cechy Boga. Izajasz 43
Poprowadzi Jerzy Marcol. Kolacja odbędzie się u Jana Cieślara na Lazarce.
4. Spotkanie modlitewne – środa godz. 18.00
5. Domowa godzina biblijna - piątek godz. 18.00 u Pieczka.
6. Młodzieżowe spotkanie Echo – piątek godz. 18.00
7. Próba chóru dziecięco-młodzieżowego sobota godz. 9.30
8. 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 do nabycia w kancelarii paraf,
w księgarniach Ap. Piotra w Wiśle, Szaron w Ustroniu i Warto w Cieszynie, oraz na
stronie www.sniadaniedlakobiet.pl
9. Zapraszamy młodzież po klasie VI na English Camp w dniach 7 – 13 lipca, zapisy na
facebooku.
10. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnem zaprasza na plenerowy koncert
zespołu „Pastores”. Zespół 5 duchownych z diecezji katowickiej wraz z przyjaciółmi.
Koncert odbędzie się w sobotę, 15 czerwca o godz. 18.00 na działce przy „Fojtuli”
w Wiśle Czarnem. Koncert kończył będzie charytatywną sztafetę rowerową 24h.
Serdecznie zapraszamy.
11. Parafia w Cieszynie zaprasza na nabożeństwo z okazji Pamiątki Założenie i Poświęcenia
Kościoła w Zamarskach w niedzielę 16 czerwca 2019 r. o godz. 10:00. Słowem Bożym
służyć będzie ks. Marek Twardzik z Cisownicy.
12. W związku z przygotowaniami do Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie Centrum
Misji i Ewangelizacji prosi o pomoc przy stawianiu dużych namiotów w Dzięgielowie,
w najbliższą sobotę 15 czerwca, w obie soboty od 7.30 rano do obiadu o godz.14.00.
Szczególnie potrzebne są silne, męskie ręce, ale dla kobiet i dziewczyn też pracy będzie
wiele. Prosimy o pomoc i z góry za nią serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na Tydzień
ewangelizacyjny do Dzięgielowa w dniach 29 czerwca do 7 lipca. W korytarzu jest
wyłożony program Tygodnia Ewangelizacyjnego.
13. Do jutra w kancelarii jest wyłożona lista na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa,
a w korytarzu jest wyłożona skrzynka na Budowę Centrum Parafialnego.

