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Mikołajki - spotkanie dla dzieci 7.12.2015 r. Foto: Krystyna Dawid

Słowo niedzieli - Budować zaufanie!
Tak niechaj każdy myśli o nas jako
o sługach Chrystusowych
i o szafarzach tajemnic Bożych.
A od szafarzy tego się właśnie
wymaga, żeby każdy okazał się
wierny.
Lecz co się mnie tyczy, nie ma
najmniejszego znaczenia, czy wy
mnie sądzić będziecie, czy jakiś
inny sąd ludzki, bo nawet ja sam
siebie nie sądzę. Albowiem do
niczego się nie poczuwam, lecz to
mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo
tym, który mię sądzi, jest Pan.
Przeto nie sądźcie przed czasem,
. dopóki
Św.
nie przyjdzie Pan, który
ujawni to, co ukryte w ciemności,
i objawi zamysły serc; a wtedy
każdy otrzyma pochwałę od Boga.
Kor 4,1-5
Prof. Barbara Skarga napisała:
„Patrzymy na siebie wzajemnie
z nieufnością, niechęcią i nie
lubimy nie tylko obcych, ale często
również ludzi, z którymi pracujemy,
którzy powinni być jakoś bliscy,
ale my gotowi jesteśmy wietrzyć
tylko zdrady”. Z poziomem
społecznego zaufania w naszym
kraju jest źle (…)
Apostoł Paweł też nie spotkał się
z zaufaniem w gronie wyznawców

Chrystusa. Trudno się dziwić,
przecież on sponiewierał
zaufanie do siebie swoim
zachowaniem… I choć później to
mozolnie odbudowywał, wcale
nie przychodziło to łatwo.
W Liście do Koryntian napisał:
nie ma najmniejszego znaczenia,
czy wy mnie sądzić będziecie,
czy inny sąd ludzki.
Wielu było podejrzliwych wobec
niego, ponieważ wcześniej
prześladował Kościół Boży.
Poległo to na tym, że wywlekał
kobiety i mężczyzn z ich domów
i szukał powodów, by ich
oskarżyć i upokorzyć. Grzechy
przeszłości snuły się za nim jak
cień.
Nie można jednak tylko narzekać,
że tak trudno zaufać innym.
Trzeba całkiem konkretnie
i uczciwie pomyśleć: czy inni
mogą mnie zaufać? Ważnym
jest, aby każdy z nas okazał się
wierny i godny zaufania.

Pieśni niedzieli:
29, 11, 9, 434, 18

3. n. w Adwencie
13 grudnia 2015 r.
Hasło tygodnia: Przygotujcie na pustyni
drogę Pańską. Oto Wszechmocny Pan
przychodzi w mocy.
Iz 40, 3.10
1. Porządek nabożeństw:
20.12.2015 r. - 4. n. w Adwencie - Zabrze
g.10:15 - przedstawienie bożonarodzeniowe dzieci,
24.12.2015 r. - Wigilia - Zabrze g. 16:00,
25.12.2015 r. - 1. Św. Narodzenia Pańskiego - Zabrze g. 10:15, Mikulczyce g. 8:15,
Kędzierzyn g. 12:45 nab. ze spow. i Wieczerzą Pańską oraz świąteczną ofiarą.
2. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy stołach.
3. Prosimy o wpłaty na prenumeratę
„Zwiastuna Ewangelickiego”.
4. Są do nabycia „Świece Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom” , opłatki oraz Kalendarze Ewangelickie z dodatkiem: „Z Biblią
na co dzień” i „Modlitewniki Kobiet”.
5. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!

Intr. 4

Święto Górnicze

VII Jarmark Adwentowy

W drugą niedzielę Adwentu 6 grudnia 2015 r.
z okazji Święta Górniczego odbyło się w naszym
kościele „Pokoju” uroczyste nabożeństwo
dziękczynne. Uczestniczyli w nim pracownicy kopalń
wraz z rodzinami oraz poczet sztandarowy MZZ
„Kadra” wraz z przewodniczącym związku
Mirosławem Pukasem.
Foto: K. Dawid

W sobotę 12 grudnia 2015 roku odbył się na
„Dziedzińcu Pokoju” VII Jarmark Adwentowy,
organizowany przez Parafię EwangelickoAugsburską w Zabrzu oraz Młodzieżowy Dom
Kultury nr 2.
Jarmark był przede wszystkim płaszczyzną
spotkania ludzi, okazją do wspólnych rozmów
i adwentowych inspiracji. W ofercie jarmarku można
było znaleźć muzykę i słowo, występy zespołów
dziecięcych, młodzieżowych oraz chórów.
Bogata i różnorodna była też oferta kulinarna
i upominkowa. Swoje propozycje przygotowały
szkoły, placówki oświaty i kultury. Po raz pierwszy
wystąpił chór parafialny, przeprowadzono też
licytację piernikowego kościoła oraz stroików.
Dochód z licytacji przeznaczono na Dom Dziecka
w Zabrzu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w zorganizowanie tego wydarzenia.
Foto: D. Dawid

Ostatnia prezentacja
W pierwszą niedzielę Adwentu 29 listopada 2015 r.
odbyło się ostatnie nabożeństwo z cyklu: „Słowo
i Muzyka”. Tym razem zaprezentowany został
instrument strunowy - harfa. Zagrała na niej Marta
Glenszczyk. Na organach akompaniował i słowo
o muzyce poprowadził Łukasz Unger.
W programie prezentacji usłyszeliśmy:
Preludium: C. P. E. Bach - Fantazja Es-dur,
Po kazaniu: Cesare Sebastiani - Fenesta ca lucive,
Komunia: Marcel Fournier - Feerie, Camille SaintSeans - Łabędź (altówka i harfa),
Postludium na organach: C. Franck - Sortie.
Foto: K. Dawid

Mikołajki
W poniedziałek 7 grudnia 2015 r. miało miejsce
sympatyczne spotkanie mikołajkowe dla dzieci
i rodziców. Spotkanie prowadzili studenci
Państwowego Policealnego Studium WokalnoBaletowego z Gliwic. Były układy choreograficzne
i piosenki w wykonaniu studentów oraz zabawy dla
dzieci i rodziców. Na zakończenie dzieci otrzymały
słodkie upominki.
Bardzo dziękujemy młodzieży PSWB z Gliwic oraz
p. Renacie Spinek za zainicjowanie tego spotkania.
Foto: A. Dawid

Prenumerata „Zwiastuna”
Koszt „Zwiastuna Ewangelickiego” w 2016 r. wynosi
100,- złotych za cały rok. Osoby, które chcą
prenumerować czasopismo, prosimy o wpłaty.

