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Przedstawienie Bożonarodzeniowe (20.12.2015 r.) Foto: Krystyna Dawid

Słowo niedzieli - Jak dotrzeć do ludzi?
aby wejść w kontakt ze swym
ludem. Szukał skutecznej metody
dotarcia do człowieka.
Autor listu do Hebrajczyków
napisał: Wielokrotnie i różnymi
sposobami przemawiał Bóg do
ojców ostatnio postanowił
przemówić do ludzi przez Syna.
To nie znaczny wcale, że te
wcześniejsze metody były
Być komunikatywnym,
nieskuteczne, że Pan Bóg drogą
zrozumiałym, umieć wyrazić to, co
sukcesów i porażek prowadził
chce się wyrazić - to wielkie
dialog ze swym stworzeniem. Boży
wyzwanie. Z tym problemem
borykają się rodzice, którzy mówią sposób jest efektywny i skuteczny.
Świadczą o tym chociażby słowa:
do swego dziecka: tyle razy ci
. mówiliśmy!
Św.
Chcą dotrzeć do dzieci Jeden raz przemówił Bóg, a dwa
i szukają skutecznego sposobu, aby razy to usłyszałem (Ps 62,12).
przekazać im coś istotnego. Z tym Dietrich Bonhoeffer napisał: Jezus
problemem mierzą się nauczyciele, Chrystus jest ostatnim rozstrzygającym słowem Boga. Wszystko, co
pedagodzy; jak dotrzeć do dzieci
Bóg chciał powiedzieć światu
i młodzieży? Szukają różnych
zawarł w Nim. Jaka więc jest teraz
sposobów i nowoczesnych metod.
nasza odpowiedź, jakie zadanie
Próbują różnych możliwości.
dla kościoła, dla poszczególnych
Czasem się udaje. Innym razem
jego członków - szukać sposobu
ponoszą jednak porażkę.
dotarcia do ludzi.
Kwestia komunikacji dotyczy nie
tylko relacji z dziećmi, ale także
innych wymiarów społecznego
Pieśni niedzieli:
komunikowania się. Mamy więc
specjalistów od „public relations”,
50, 42, 58, 73, 75, 35
od promocji, od reklamy. Chodzi
o to, aby dotrzeć do człowieka.
Intr. 12
Bóg też podejmował różne sposoby,
Wielokrotnie i wieloma sposobami
przemawiał Bóg dawnymi czasy
do ojców przez proroków; ostatnio,
u kresu tych dni, przemówił do nas
przez Syna, którego ustanowił
dziedzicem wszechrzeczy, przez
którego także wszechświat
stworzył.
Hbr 1, 1-3

1. n. po Narodzeniu Pańskim
27 grudnia 2015 r.
Hasło tygodnia: Słowo ciałem się
stało i zamieszkało wśród nas.
J 1,14
1. Porządek nabożeństw:
31.12.2015 r. - nab. z okazji zakończenia
roku - Zabrze g. 17:30.
01.01.2016 r. - Nowy Rok - Zabrze
g. 15:00.
03.01.2016 r. - 2. n. po Narodzeniu
Pańskim - Zabrze g. 10:15, Mikulczyce
g. 8:15.
06.01.2016 r. - Święto Epifanii - Zabrze
g. 10:15.
2. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy stołach.
3. Prosimy o wpłaty na prenumeratę
„Zwiastuna Ewangelickiego” na 2016 r.
4. Są do nabycia Kalendarze Ewangelickie
z dodatkiem: „Z Biblią na co dzień” i „Modlitewniki Kobiet”.
5. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!
6. Wspomnienie pośmiertne:
Śp. Józef Brzóska

Przedstawienie
Bożonarodzeniowe
Już od kilkunastu lat, w czwartą niedzielę Adwentu
dzieci prezentują na nabożeństwie historię
o Bożym narodzeniu. W tym roku mieliśmy uwspółcześnioną wersję, w odniesieniu do aktualnej sytuacji związanej z uchodźcami. Wydarzenie miało
miejsce w parku na ławce i zostało przygotowane
przez nowe pokolenie dzieci z najmłodszych klas,
przede wszystkim z klasy I i II. Historia opowiedziana ustami dzieci, ich gra aktorska, chwilami
wywoływała salwy śmiechu, innym razem wzruszenie i zamyślenie. Dziękujemy dzieciom, rodzicom
i p. Krystynie Dawid za przygotowanie tego programu. Po nabożeństwie w sali parafialnej dzieci
spotkały się z Mikołajem i zostały obdarowane
paczkami z okazji świąt.
Foto: Daniel Koszny

Spotkania Adwentowe
W niedzielę 6 grudnia 2015 r. po nabożeństwie
w Kędzierzynie odbyło się parafialne spotkanie
adwentowe w MOK „Chemik” w Kędzierzynie.
Spotkanie oprócz poczęstunku i rozmów wzbogacił
recital zespołu smyczkowego. W zwyczajowej
„Adwentówce” uczestniczyło 30 osób.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji MOK za udostępnienie
sali kameralnej.
W sobotę 19 grudnia 2015 r. w Zabrzu odbyło się
spotkanie adwentowo-świąteczne dla seniorów.
Najpierw miało miejsce nabożeństwo spowiedniokomunijne w kościele „Pokoju”, następnie seniorzy
spotkali się na poczęstunku i kolędowaniu w sali parafialnej.
Tego samego dnia po południu odbyła się także
„Adwentówka” młodzieżowa.
Na fotografii spotkanie adwentowe w Kędzierzynie.
Foto: K. Dawid

Foto: K. Dawid

Koncert Noworoczny
w Mikulczycach
W środę 6 stycznia 2016 r. o g. 17:00 odbędzie się
w naszym kościele w Mikulczycach koncert noworoczny. Organizatorem koncertu jest Chrześcijańska
Służba Charytatywna w Zabrzu.
Serdecznie zapraszamy!

Nabożeństwo z okazji
Tygodnia Modlitw
W niedzielę 24 stycznia 2016 r. o g. 10:15
w kościele „Pokoju” w Zabrzu odbędzie się
nabożeństwo ekumeniczne z okazji Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na nabożeństwie
wystąpi także gościnnie chór w ramach
zabrzańskich spotkań kolędowych.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwie!

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

