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Młodzież w strojach renesansowych na nabożeństwie reformacyjnym (31.10.2015 r.) Foto: Krystyna Dawid

Słowo niedzieli - Kto bądź co panuje w nas?
Jezus zapytany przez faryzeuszów,
kiedy przyjdzie Królestwo Boże,
odpowiedział im i rzekł: Królestwo
Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest,
albo: tam. Oto bowiem Królestwo
Boże jest pośród was. Rzekł też do
uczniów: Przyjdą czasy, kiedy
będziecie pragnęli widzieć jeden
z dni Syna Człowieczego, a nie
ujrzycie. I będą mówić do was: Oto
tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się
tam nie udawajcie. Bo jak
błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci
od jednego krańca nieba aż po
. drugi,
Św. tak będzie i Syn Człowieczy
w dniu swoim.
Łk 17, 20-24

I na takie zjawiska czekało i nadal
czeka wielu chrześcijan. W kwestii
rozumienia, czym jest panowanie
Boga, wiele podpowiada nam ap.
Paweł, który w liście do Rzymian
zdefiniował Królestwo Boże
i napisał o nim tak: Królestwo
Boga to nie pokarm i napój, lecz
sprawiedliwość i pokój, i radość
w Duchu Świętym (Rz 14,17).
Królestwa, o którym mówił Jezus
nie możemy wiązać z obszarem,
z instytucjami, z hierarchami,
warowniami, katedrami,
kościołami, ale raczej z poznaniem
prawdy o sobie i o ludziach. Jeśli
ja palcem Bożym wypędzam
demony to przyszło do was
Nie wiem, czy współcześnie pytamy Królestwo Boże (Łk 11,20). Jeśli
podobnie, jak pytali faryzeusze
ustępują demony uprzedzeń,
o Królestwo Boże: kiedy przyjdzie? zawziętości, zawiści, gniewu,
Na pewno prosimy w tej sprawie.
wtedy wkracza Królestwo Boże,
Robimy to codziennie w słowach:
czyli panowanie Boga. Trzeba
„Przyjdź Królestwo Twoje”.
zatem zapytać, jakie królestwo
Jeśli już prosimy i robimy to stale,
wzięło nas w swoje władanie, albo
codziennie, na okrągło, ufam, że
kto bądź co panuje dzisiaj w nas?
zdajemy sobie też sprawę, o co
prosimy. Przyjdź Królestwo Twoje!
Pieśni niedzieli:
Niektórzy wyobrażają sobie
przyjście Królestwa Bożego, jako
539, 679, 273, 751, 290
ingerencję z zewnątrz, jakąś
manifestację mocy, rozdarcie nieba
Intr. 80
i wstrząśnięcie ziemią.

3 n. przed końcem RK
8 listopada 2015 r.
Hasło tygodnia: Oto teraz czas łaski,
oto teraz dzień zbawienia!
2 Kor 6, 2b
1. Porządek nabożeństw:
15.11.2015 r. - Przedostatnia n. Roku Kościelnego - Zabrze g. 10:15, Mikulczyce g.
8:15,
22.11.2015 r. - Niedziela Wieczności Zabrze g. 10:15, Kędzierzyn g. 12:45,
29.11.2015 r. - 1. n. w Adwencie - Zabrze
g.10:15, Mikulczyce g. 8:15.
2. Po kazaniu złożymy dzisiaj ofiarę na
pomoc uchodźcom w obozach na
Węgrzech! Za każdy dar: Bóg zapłać!
3. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy stołach.
4. Akcja „Prezent pod choinkę” dla dzieci
z Ukrainy do czwartku 12.11.2015 r.
5. W sobotę 14.11.2015 r. odbędzie się
XVII Turniej Piłki Halowej im. ks. Andrzeja
Hauptmana na hali MOSiR w Zabrzu.
6. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!

„Klucze do nieba”

„Doktor od Serca”

W sobotę 31 października 2015 r. o g. 17:30 odbyło
się nabożeństwo reformacyjne pod hasłem:
„Rozdajemy klucze do nieba”. Kazanie w postaci
dialogu zaprezentowali ks. prof. Marek Uglorz
i ks. Dariusz Dawid. W nabożeństwie aktywnie
uczestniczyli parafianie, przedstawiciele Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Chrześcijan
Baptystów. Muzyką usłużył Adam Walus i chór
parafialny pod dyr. Barbary Dobkowskiej
z akompaniamentem duetu smyczkowego.
Na zakończenie nabożeństwa konfirmanci
w strojach renesansowych rozdawali symboliczne,
inspirujące „klucze do nieba”. Po nabożeństwie
odbyło się jeszcze spotkanie w sali parafialnej
przeznaczone na dalsze, wspólne świętowanie.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie tego reformacyjnego wydarzenia!

W Święto Reformacji w sobotę 31 października 2015
r. w kościele ewangelickim Zmartwychwstania
Pańskiego w Katowicach rozdano kolejne „Śląskie
Szmaragdy”. Otrzymali je bp Paweł Anweiler
z Bielska-Białej i prof. Marian Zembala z Zabrza.
W laudacji prezentującej postać laureata - prof. Mariana Zembali, „Doktora od serca”, ks. Dariusz Dawid napisał:
Pan Profesor Marian Zembala urodzony 11 lutego
1950 r. w Krzepicach, lekarz, kardiochirurg, dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, radny
sejmiku województwa śląskiego, minister zdrowia,
„Doktor od Serca”. Ten ostatni tytuł wskazuje nie
tylko na obszar medycznej i naukowej aktywności
Pana Profesora, ale przede wszystkim podkreśla, że
On sam jest pełen serca; otwartości i empatii wobec
ludzi (…). Swoim profesjonalizmem, wiedzą i kompetencjami wpisał się w niezwykły krajobraz śląskiej,
pozytywnej energii, która płynie z serc i do serc jest
adresowana (...).
Pan Profesor Marian Zembala rozpoznaje i docenia
różnorodność kulturową i wyznaniową naszej
Śląskiej Ziemi, naszego kraju i całej Europy. Jest
człowiekiem niezwykle aktywnym ponad podziałami
i zróżnicowaniem światopoglądowym, co ujawnia
jego ekumeniczne nastawienie i zaangażowanie dla
różnorodności. Pan Profesor to niekwestionowany
autorytet o ujmującej skromności, ambasador
Śląska w kraju i poza jego granicami(…).
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