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Plener rysunkowy na „Festiwalu Jabłek” w ogrodzie paraflalnym (30.09.2015 r.). Foto: A. Seemann-Majorek

Słowo niedzieli - Radość wspólnego stołu
A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla
niego w domu swoim. I była liczna
rzesza celników oraz innych, którzy
zasiedli wraz z nimi do stołu.
I szemrali faryzeusze i ich uczeni
w Piśmie, mówiąc do uczniów jego:
Dlaczego z celnikami i grzesznikami
jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając,
rzekł do nich: Nie potrzebują zdrowi
lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie
przyszedłem wzywać do upamiętania
sprawiedliwych, lecz grzesznych.
Łk 5, 29-32

Dziękczynne Święto Żniw kojarzy
się z chlebem, a chleb ze stołem,
. na
Św.którym kładziemy chleb i przy
którym gromadzą się ludzie;
rodzina, przyjaciele, czasem osoby
zupełnie sobie nieznane.
Jezus gościł i zasiadał przy
różnych stołach, np. na weselu
w Kanie galilejskiej, w Betanii,
w domu Marty, Marii i Łazarza,
w domu celnika Zacheusza, czy
w domu Lewiego. Jezus często też
mówił o stole, m.in.: w podobieństwie o wielkiej wieczerzy, o
gospodarzu, który wyprawił ucztę
i zaprosił wielu, w podobieństwie
o synu marnotrawnym, którego
ojcowska miłość ocaliła od koryta
i ugościła przy stole. Pomyślmy
teraz o uczniach Jezusa.

Dla nich to mogła być jakaś
niezręczność, kiedy Jezus siadał
do stołu z celnikami
i grzesznikami. Może nawet
wstydzili się tych sytuacji. Tak po
ludzku patrząc, łatwiej byłoby im
zaakceptować fakt, gdyby ich
Nauczyciel pokazywał się
w lepszym towarzystwie.
Warto jednak pamiętać, że do
stołu Jezusa jesteśmy zaproszeni
nie jako doskonali, ale właśnie
jako ci, którzy mają swoje
bolączki, słabości, deficyty. Marcin
Luter powiedział: simul iustus et
pecator - jesteś zarówno
usprawiedliwiony, ale i grzeszny.
Trzeba więc uświadomić sobie,
że stół daje grzesznikowi poczucie
bliskości z Bogiem, ze Stwórcą,
z Gospodarzem, który nam przy
stole usługuje. Ważnym jest, aby
przy stole Jezusa być nie tyle z
obowiązku, co raczej z osobistego
przekonania, że osobiście jestem
tu przewidziany i zaproszony.

Pieśni niedzieli:
249, 251, 736, 301
Intr. 91

Dziękczynne Święto Żniw
4 październik 2015 r.
Hasło tygodnia: Oczy wszystkich
w Tobie nadzieję mają, a Ty im
dajesz pokarm ich we właściwym
czasie.
Ps 145,15
1. Porządek nabożeństw:
11.10.2015 r. - 19. n. po Św. Trójcy Świętej
- Zabrze g. 10:15,
18.10.2015 r. - 20. n. po Św. Trójcy Świętej
- Zabrze g.10:15, Mikulczyce g. 8:15,
25.10.2015 r. - 21. n. po Św. Trójcy Świętej
- Zabrze g.10:15, Kędzierzyn g. 12:45.
2. Zapraszamy dzisiaj do Stołu Pańskiego!
3. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy stołach i poczęstunek.
4. Dzisiaj złożymy ofiarę na domy opieki.
Za każdy dar: Bóg zapłać!
5. W sobotę 24.10.2015 r. planowana jest
wycieczka w Pieniny. Zgłoszenia u p. Sylwii
Barczyk.
6. Próba chóru w czwartek g. 18:30.
Zapraszamy!
7. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!

Warsztaty we Wrocławiu
„To trzeba powtórzyć!”, „Takie warsztaty powinny
odbywać się częściej!”- takimi stwierdzeniami
uczestników zakończyły się w niedzielę warsztaty
chórowe, czyli czas dla chórzystów przeznaczony na
wspólne zajęcia, ćwiczenia, próby, integrację.
Tym razem warsztaty chórowe były połączone
z warsztatami dla zespołu smyczkowego i odbyły się
w dniach 25-27 września br. we Wrocławiu, w nowopowstałym Centrum Ewangelickim, które znajduje
się tuż przy kościele Opatrzności Bożej. Pobyt we
Wrocławiu został zwieńczony występem chóru
i zespołu w czasie niedzielnego nabożeństwa.
Program zajęć był bardzo intensywny.
W piątek wieczorem, chórzyści obejrzeli szwedzki
film o tematyce chórowej „Jak w niebie”, w reż. Kaya
Pollaka, nominowany w 2005 r. do Oscara.
W sobotę odbyły się dwie sesje warsztatowe;
dopołudniowa i popołudniowa. W porze obiadowej
był czas na zwiedzanie miasta i posiłek. Wieczorem
po kolacji odbyła się jeszcze próba w kościele przed
niedzielnym występem. W niedzielę zaś zespół
zagrał, a chórzyści zaśpiewali na nabożeństwie,
na którym wystąpił także chór z Berlina.
Po nabożeństwie było spotkanie przy kawie,
a później powrót do Zabrza.

Foto: Krystyna Dawid

Słowo&Muzyka
W najbliższą niedzielę 11 października 2015 r. odbędzie
się kolejne nabożeństwo z cyklu Słowo&Muzyka. Tym
razem zostaną zaprezentowane bębny i marimba.

Jubileusz 50-lecia
ordynacji
W niedzielę 20 września 2015 r. w kościele „Pokoju”
w Zabrzu odbyło się nabożeństwo dziękczynne
z okazji 50-lecia ordynacji ks. Alfreda Biety. Nabożeństwo zgromadziło gości z różnych stron Europy
i kraju, m.in.: z Anglii, Austrii, Holandii, Niemiec.
W nabożeństwie uczestniczyli biskupi, księża, przyjaciele, grono uczestników dawnych obozów w Salmopolu, przedstawiciele parafii z Katowic, Chorzowa, Bytomia, Świętochłowic, Rudy Śląskiej. Kazanie
wygłosił bp Walter Jagucki - zwierzchnik Kościoła
luterańskiego w Wielkiej Brytanii. Błogosławieństwa
udzielili Jubilatowi bp Walter Jagucki i bp Jan Szarek. Pieśnią usłużył chór Parafii EwangelickoAugsburskiej w Wiśle-Głębcach pod dyr. Tadeusza
Poloka. Po nabożeństwie, w ogrodzie parafialnym
miał miejsce poczęstunek, zaś uczestnicy uroczystości przekazali Jubilatowi pozdrowienia i życzenia.
Ks. Alfred Bieta urodził się w 1941 r. w BielskuBiałej. W 1965 r. był ordynowany na duchownego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu.
W latach 1965-67 pracował w Zabrzu jako wikariusz
diecezji katowickiej i diecezjalny duszpasterz młodzieżowy. W 1967 roku wyjechał do Anglii. Po
32 latach pracy na Obczyźnie, w 1998 r. wrócił do
kraju i został proboszczem-administratorem parafii
w Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej-Wirku.
Życzymy Jubilatowi, ks. Alfredowi Biecie, błogosławieństwa Bożego na dalsze lata!

