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Spotkanie dzieci i rodziców „Tuż przed Adwentem” (28.11.2015 r.) Foto: Krystyna Dawid

Słowo niedzieli - Trzymaj fason!
Nikomu nic winni nie bądźcie prócz
miłości wzajemnej; kto bowiem
miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
Przykazania bowiem: Nie cudzołóż,
nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj
i wszelkie inne w tym słowie się
streszczają: Miłuj bliźniego swego
jak siebie samego. Miłość bliźniemu
złego nie wyrządza; wypełnieniem
więc zakonu jest miłość.
A to czyńcie, wiedząc, że już czas,
że już nadeszła pora, abyście się ze
snu obudzili, albowiem teraz bliższe
jest nasze zbawienie, niż kiedy
uwierzyliśmy. Noc przeminęła,
. aŚw.
dzień się przybliżył. Odrzućmy
tedy uczynki ciemności, a obleczmy
się w zbroję światłości. Postępujmy
przystojnie jak za dnia, nie
w biesiadach i pijaństwach, nie
w rozpustach i rozwiązłości, nie
w swarach i zazdrości; ale
obleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa i nie czyńcie starania o
ciało, by zaspokajać pożądliwości.
Rz 13,8-14
Co kryje się za stwierdzeniem, że
mamy się adwentowo
przygotować? Proponuję, aby to
sprecyzować. Przygotować się to
znaczy trzymać fason. Nie
pozornie i na pokaz, ale trzymać

fason jako przejaw charakteru,
ducha, entuzjazmu, elegancji,
estetyki, gustu, klasy, kręgosłupa,
kroju, stylu, nie tylko sylwetki,
kształtu, pewności siebie, postawy
nie tylko pozy, profilu nie tylko na
facebooku, przytomności,
roztropności, rozumności,
witalności, woli działania,
zdecydowania, żaru, który
przeradza się w żarliwość, po
prostu chrześcijańskiej wiary.
Trzymać fason w Adwencie, na
święta i na co dzień. Trzymać
fason miedzy ludźmi, przy stole,
w kościele, w szkole, w pracy.
Trzymać fason, ponieważ noc
przeminęła, dzień się przybliżył.
Trzymać fason to nie tylko dbać
o linię, o kondycję, o modę, ale
także dbać o chrześcijańską
postawę każdego dnia. I my dzisiaj
o tym czytamy i to właśnie jest
sprecyzowaniem adwentowych
wezwań do czujności i gotowości.
Postępujmy więc przystojnie i…

Pieśni niedzieli:
9, 14, 438,17
Intr. 2

1. n. w Adwencie
29 listopada 2015 r.
Hasło tygodnia: Oto Twój Król
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy
On i zwycięski!
Za 9,9
1. Porządek nabożeństw:
06.12.2015 r. - 2. n. w Adwencie - Zabrze
g. 10:15 - Święto Górnicze, Kędzierzyn
g. 12:45 - spotkanie adwentowe,
13.12.2015 r. - 3. n. w Adwencie - Zabrze
g. 10:15, Mikulczyce g. 8:15, - nab. z ofiarą
na paczki świąteczne dla dzieci.
20.12.2015 r. - 4. n. w Adwencie - Zabrze
g.10:15.
2. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy stołach.
3. Dzisiaj 29.11.2015 r. o g. 16:00 w sali
parafialnej odbędzie się spotkanie z Anną
Solecką-Bacią, nauczycielką, poetką,
samorządowcem. Zapraszamy!
4. Są do nabycia „Świece Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom” , opłatki oraz „Modlitewniki Kobiet”.
5. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!

XVII Turniej Piłki Halowej
im. ks. A. Hauptmana
14 listopada 2015 r. w hali MOSiR przy ul. Matejki 6
w Zabrzu odbył się XVII Ewangelicki Turniej Piłki
Nożnej Halowej im. ks. Andrzeja Hauptmana.
Organizatorami turnieju były Parafie EwangelickoAugsburskie w Zabrzu i Gliwicach.
W rozgrywkach turniejowych uczestniczyło 25 drużyn. Nowością był udział, po raz pierwszy, dwóch
drużyn żeńskich z parafii w Wiśle. Cieszymy się, że
reprezentacja naszej parafii drużyna seniorów
z Zabrza zajęła 3 miejsce (na fotografii). Gratulujemy! Rangę tego sportowego wydarzenia podniosła
obecność dwóch biskupów: dr Mariana Niemca bpa diecezji katowickiej i bpa Jerzego Samca zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP.
W trakcie naszego turnieju upamiętniliśmy chwilą
milczenia i modlitwą ofiary zamachów terrorystycznych we Francji.
Dziękujemy Pani Pastorowej Eugenii Hauptman za
obecność na całym turnieju i aktywny udział w dekoracji zwycięskich drużyn.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod
adresem Zarządu MOSiR w Zabrzu za umożliwienie
zorganizowania turnieju w hali przy ul. Matejki.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym
życzymy powodzenia za rok w 18. Ewangelickim
Turnieju Piłki Nożnej Halowej im. ks. Andrzeja
Hauptmana!
Foto: D. Dawid

„Tuż przed Adwentem”
W sobotę 28 listopada 2015 r. odbyło się w sali
parafialnej spotkanie dzieci i rodziców: „Tuż przed
Adwentem”. W trakcie wspólnego wieczoru miała
miejsce promocja książki „Rodzinny Adwent”. Były
wspólne pieśni i rozmowy. Rodzice wraz z dziećmi
przygotowali scenki obrazujące, czym dla nich jest
Kościół. Na zakończenie każda rodzina
przygotowała dla siebie wieniec adwentowy.
Zachęcamy rodziny do wspólnego przeżywania
Adwentu w domu i w Kościele!
Książki „Rodzinny Adwent” są do nabycia
w kancelarii parafialnej w cenie 10,- zł. za sztukę.

Reformacyjny konkurs
plastyczny 2015
VII Jarmark Adwentowy
W sobotę 12 grudnia 2015 roku o g. 15:00
rozpocznie się na „Dziedzińcu Pokoju”, VII Jarmark
Adwentowy organizowany przez Parafię
Ewangelicko-Augsburską w Zabrzu oraz
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.
Jarmark jest przede wszystkim płaszczyzną
spotkania ludzi, okazją do wspólnych rozmów
i adwentowych inspiracji. W ofercie jarmarku
znajdziemy muzykę i słowo, występy chórów,
zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
Ponadto nie zabraknie szerokiej propozycji
kulinarnej i upominkowej. Zapraszamy!

W konkursie wzięło udział 17 dzieci z naszej parafii.
Prezentacja prac miała miejsce 8 listopada br.

