8.09. 2019 – 11 Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. Izajasz 42,3
Ogłoszenia
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w niedzielę o godz. 10.15, po kazaniu będzie
Komunia Św.
2. Spotkanie Rady parafialnej – poniedziałek godz. 18.00
3. Kolacja dla mężczyzn – wtorek godz. 18.00.Temat: Czego możemy się dowiedzieć
o mężczyznach z trzech pierwszych rozdziałów Biblii. Poprowadzi Aleksander Macha.
4. Spotkanie modlitewne – środa godz. 18.00
5. Domowa godzina biblijna- piątek godz. 18.00 u Pieczka.
6. Spotkanie Echo – piątek godz. 18.00 Temat: Moje lustro.
7. Spotkanie dla małżeństw – sobota 28.09. godz. 18.00.Temat: Niech słońce nie zachodzi
nad gniewem waszym. Gośćmi spotkania będą Ela i Jacek Bańczykowie.
8. Zapraszamy na dni trzeźwości dla osób uzależnionych od piątku do niedzieli (13 – 15
września) w Strażnicy w Wiśle Oazie.
9. Ewangelicki Diakonat Żeński „ Eben – Ezer” w Dzięgielowie zaprasza na swoje doroczne
Święto Diakonatu w niedzielę 15 września 2019 roku o godz. 10.00, kazanie wygłosi
ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek.
10. Zapraszamy na pamiątki założenia kościołów w niedzielę 15.09: w Hażlachu. o godz.
10:00. Słowo Boże będą zwiastować ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa, i w Jasienicy
o godz. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. Michał Makula z Łodzi.
11. Zapraszamy na Warsztaty muzycznych CME 27-29 września 2019 r .w Wiśle –
doskonalenie swoich głosów pod czujnym okiem dyrygentów, to radość z przeżywania
Bożej obecności w Kościele i wspólne uwielbienie dla Niego. Koncert finałowy
29 września o godz. 18.00 Amfiteatr im. S. Hadyny w Wiśle.
12. W niedzielę 17 listopada i 1, 8, 15 grudnia od godz. 15.00 do 19.00 odbywać się będą
w sali paraf. szkolenia przedmałżeńskie, które poprowadzą doradcy małżeńscy,
pracownicy BSM – Kornelia i Zbigniew Kłapowie. Pary które planują wstąpić w związek
małżeński prosimy o kontakt, jak również o wzięcie udziału w tym szkoleniu. Udział jest
obowiązkowy. Koszt 40 zł. od osoby.
13. W korytarzu jest wyłożona skrzynka na Budowę Centrum Parafialnego i na rodzinę
poszkodowaną w pożarze domu, a w kancelarii jest wyłożona lista ofiar na tą rodzinę.

