22.03.2020 – 4 niedziela Pasyjna
Hasło tygodnia: Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym
ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jan 12,24
Ogłoszenia
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w niedzielę o godz. 10,15
2. Spotkania tygodniowe i kolacja paschalna – odwołana.
3. W Piątek spotkanie młodzieżowe ECho, o godz. 18.00 - Spotkanie odbędzie się on-line,
czyli będzie transmitowane.
4. Zapewne zauważyliście, że nasze wnętrze uległo pewnej modyfikacji, a jest to zrobione
w związku z transmisją spotkań młodzieżowych. Ponieważ na pewno 3 spotkania odbędą
się wirtualnie, postanowiliśmy wspólnie z księdzem, że nie będziemy za każdym razem
wieszać i sprzątać sprzętu, ponieważ ustawienie go zajęło ekipie technicznej 2 dni. A kto
wie, może pewne zmiany zostaną z nami na dłużej?
5. Bardzo cieszymy się, że tak wiele z was nas ogląda. W ubiegłą niedzielę, było was ponad
1000! - mowa o komputerach, a pewnie siedzi was tam więcej. Zachęcamy, napiszcie
w komentarzu skąd nas oglądacie i w jak licznej grupie!
6. Pewnie zdajecie sobie sprawę, że przekaz transmisji, jest również bardzo kosztowny.
Oczywiście zachęcamy was w pierwszej kolejności, aby ofiary składać we własnych
społecznościach, ale jeśli komuś leżą na sercu nasze transmisję, będziemy wdzięczni za
dołożenie cegiełki na pokrycie jej kosztów. Powinna wyświetlić się teraz plansza
z numerem konta, ale można go również znaleźć na naszej stronie internetowej pod
oknem odtwarzacza oraz na facebooku. Przelew należy zatytułować: Ofiara na cele kultu
religijnego – internet. Dziękujemy na każdą wpłatę.
7. Chcemy bardzo podziękować Studio DR za pożyczenie sprzętu, ponieważ nasz kościelny
sprzęt potrzebny do realizowania transmisji właśnie się spalił.
8. Jeśli ktoś z nas jest zainteresowany lepszym poznawaniem Biblii, pragniemy polecić
internetowe kursy na platformie SzukajacBoga.pl, a w szczególności kurs “Jak Czytać
Biblię?” W okienku czatu powinien się teraz wyświetlić link do kursu.
9. Drogie Dzieci, drodzy Rodzice. Zaraz po transmisji internetowej nabożeństwa zachęcamy
do wzięcia udziału w szkółce niedzielnej, która dostępna jest na kanale youtube
Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej". Uwaga, to nie tylko oglądanie. Zaplanowaliśmy
również dla Was prace plastyczne. Życzymy Wam dobrego czasu, niech Bóg Was
błogosławi!
10. W związku z utrudnieniem odbioru czasopisma Zwiastuna Ewangelickiego uruchomiona
została nową strona www.zwiastun.pl. Z tego powodu postanowiliśmy udostępnić jeszcze
nie całkiem gotową stronę, aby teksty ostatniego numeru były dostępne dla szerszego
grona czytelników. Treść 6 numeru „Zwiastuna Ewangelickiego” można poznać
otwierając artykuły w kolejnych rubrykach lub cały numer w formacie pdf
https://www.zwiastun.pl/2020/03/drodzy-czytelnicy/
11. Prosimy o wpłaty na Budowę Centrum Parafialnego – katalog.

