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Dziękczynne Święto Żniw 4.10.2015 r. Foto: Krystyna Dawid

Słowo niedzieli - Być we dwoje, czy nie być?
I przystąpiwszy faryzeusze pytali
go, kusząc: Czy wolno mężowi
rozwieść się z żoną? A On
odpowiadając, rzekł im: Co wam
nakazał Mojżesz? Oni na to:
Mojżesz pozwolił napisać list
rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im
rzekł: Z powodu zatwardziałości
serca waszego napisał wam to
przykazanie. Ale od początku
stworzenia uczynił ich Bóg
mężczyzną i kobietą. Dlatego
opuści człowiek ojca swego oraz
matkę i połączy się z żoną swoją.
I będą ci dwoje jednym ciałem.
.A
Św.
tak już nie są dwoje, lecz jedno
ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek
niechaj nie rozłącza.
Mk 10, 2-9
Czy pomimo upływających lat
jesteśmy, jako małżonkowie, sobą
oczarowani, wdzięczni, a każdy
dzień w małżeństwie jest
traktowany przez nas jak cudowny
dar? A może jest inaczej;
narzekamy na siebie, polujemy na
swoje potknięcia, z pasją kłócimy
się i upokarzamy? Wyszukujemy
coraz to nowe powody, którymi
partner nas drażni, bądź irytuje?
Profesor ChAT Witold
Benedyktowicz napisał: Słowo płeć
jest skutkiem rozpłatania, rozcięcia

czegoś na dwoje. To pojęcie
odsłania ukryte znaczenie
ludzkiego życia. Zjednoczenie
mężczyzny i kobiety symbolizuje
pojednanie podzielonego świata,
pełnię człowieczeństwa
i przezwyciężenie różnic.
Mężczyzna i kobieta to różnice,
to napięcia. Te różnice i napięcia
iskrzą, budują opozycję.
Z tego iskrzenia czasem
przychodzi nowa jakość,
ale czasem też załamanie, łzy
i depresja, krzywda i rozwód.
Może czujesz się zmęczona, albo
zmęczony swoim małżeństwem,
ciągłym ustępowaniem, albo
walką o swoje w nim miejsce?
Marcin Luter napisał:
Chodzi w małżeństwie przede
wszystkim o to, aby wychować
ludzi, którzy by mogli służyć
i pomagać światu w poznaniu
Boga i wszelkich cnót, oraz
walczyć ze złem i z diabłem.
Małżeństwo więc to szkoła życia…

Pieśni niedzieli:
375, 758, 469, 739, 308
Intr. 75

20 n. po Św. Trójcy Św.
18 październik 2015 r.
Hasło tygodnia: Oznajmiono ci,
człowiecze, co jest dobre i czego Pan
żąda od ciebie: abyś wypełniał prawo,
okazywał miłość bratnią i w pokorze
obcował ze swoim Bogiem.
Mi 6,8
1. Porządek nabożeństw:
25.10.2015 r. - 21. n. po Św. Trójcy Świętej
- Zabrze g. 10:15, Kędzierzyn g. 12:45,
31.10.2015 r. - Pamiątka Reformacji Zabrze g.17:30,
01.11.2015 r. - 22. n. po Św. Trójcy Świętej
- Zabrze g.10:15,
Nabożeństwa cmentarne: Biskupice
g. 14:00, Zabrze g. 15:00.
2. Zapraszamy dzisiaj do Stołu Pańskiego!
3. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy stołach i poczęstunek.
4. W sobotę 24.10.2015 r. akcja porządkowa na cmentarzu w Zabrzu. Serdecznie
proszę o pomoc!
5. W sobotę 24.10.2015 r. odbędzie się
wycieczka w Pieniny. Zgłoszenia u p. Sylwii
Barczyk.
6. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!

Słowo&Muzyka

To już 10 lat!

Instrumenty perkusyjne były tematem kolejnego
nabożeństwa z cyklu Słowo&Muzyka w ramach
Roku Kultury Ewangelickiej. Tym razem mogliśmy
na nabożeństwie usłyszeć i poznać: bębny, kotły,
marimbę, wibrafon oraz wiele mniejszych
instrumentów sekcji rytmicznej (m.in.: tamburyn,
kastaniety, kołatki, dzwonki). Na instrumentach
zagrali i w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli
o nich: Arkadiusz Kuc - nauczyciel PSM im.
Stanisława Moniuszki w Zabrzu oraz uczeń klasy
dyplomowej PSM II stopnia - Szymon Blicharski.
Słowo o muzyce prowadził i na organach
akompaniował Łukasz Unger.

13 października 2015 r. minęło 10 lat od pierwszego
spotkania Klubu Seniora. W miniony czwartek
15 października br. była więc okazja, aby wspomnieć prelekcje, wyjazdy, wycieczki, czy prezentacje
przygotowane przez klubowiczów. Z minionych
10 lat powstała także kronika fotograficzna, przywołująca różne osoby, miejsca, wydarzenia i przeżycia,
które budowały więzi między uczestnikami klubu.
Przez ostatnie 10 lat zrealizowano wiele tematów.
Zainicjowano działania samopomocowe. Przywitano
nowych seniorów w klubie, ale także odprowadzono
i pożegnano tych, którzy odeszli. Klub Seniora stał
się seniorską rodziną, która chętnie spotyka się ze
sobą, ceni sobie czwartkowe spotkania, cieszy się
na nowe pomysły i jest bardzo wdzięczna dwóm
Paniom, które przygotowują i prowadzą Klub Seniora: Joannie Głogowskiej i Irmgardzie Wacławik.
Życzymy Klubowi Seniora kolejnych dekad aktywności, budujących spotkań i ciekawych pomysłów!

Radość wspólnego stołu
Dziękczynne Święto Żniw kojarzy się z chlebem,
a chleb ze stołem, na którym kładziemy chleb i przy
którym gromadzą się ludzie.
Można sobie wyobrazić, że współcześnie przy stole
razem ze Zbawicielem, wg wizji malarza epoki renesansu Lucasa Cranacha, zasiedliby mieszkańcy Zabrza. Nasi sąsiedzi i znajomi. Może ktoś, kogo mijamy na chodniku, bądź spotykamy w sklepie. Czy czujemy się zaproszeni do stołu Jezusa, aby czerpać
z niego radość?
Po nabożeństwie 4 października 2015 r. odbyło się,
przy pięknej pogodzie, spotkanie w ogrodzie parafialnym przy świątecznym poczęstunku. Był smaczny
chleb ze smalcem, warzywa oraz śląski kołacz. Była
radość. Był uśmiech na twarzach i wdzięczność!

Lekarz opowiada
o Jezusie dzieciom
W sobotę 17 października br. odbyło się dla dzieci
spotkanie z Ewangelią Łukasza. Księga ta jest
w tym roku treścią konkursu biblijnego "Sola
Scriptura". Była więc okazja do zapoznania się
z Ewangelią, której autorem był lekarz - Łukasz.
Był to również czas sympatycznej zabawy, prac
plastycznych i integracji uczniów lekcji religii
z naszej parafii. W spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci.

