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Szkółka niedzielna metodą M. Montessori. Foto: D. Koszny

Słowo niedzieli - Odbijajmy Boże światło!
Lubiliśmy wszystkie święta: Boże
Narodzenie, Wielkanoc…
Wszystkie obchodziliśmy, do
świętowania używając światła.
Święto, które obchodziliśmy
nieoficjalnie to Święto Przemienienia Pańskiego. Wtedy, gdy
Jezus świecił jak słońce, a Jego
jasność świeciła przez Jego szaty.
Jego ciało okrywała aureola.
Jezus zabrał wtedy ze sobą trzech
uczniów. Udał się na szczyt góry
i tam ukazali się Mojżesz i Eliasz.
To, co przyciągnęło uwagę
najmocniej to jaśniejąca aura
promieniująca od Jezusa. Coś
w rodzaju takiej aury widziałem
także pośród was.
Pamiętamy święta, powody do
Są takie chwile, kiedy nasze dzieci
świętowania, uśmiechy na naszych promieniują, a my czerpiemy z ich
twarzach?
światła. Są takie sytuacje, że my
Dzisiaj, w ostatnią niedzielę po
promieniujemy odbijając Boże
Epifanii, należy zapytać co sprawia, światło i to są najpiękniejsze
że promieniejemy, że bije z nas
chwile w życiu.
światło.
Czy wysyłamy takie światło, które
Herbert Brokering w listach do
odbijają nasze dzieci?
swoich dzieci napisał: Jako wasz
ojciec zauważyłem światło wśród
Pieśni niedzieli:
Was, na Waszych twarzach,
w Waszych oczach. Było jaśniejsze
64, 108, 110, 656, 62
niż blask słońca i pozostawiało
poświatę. Jestem waszym ojcem
Intr. 23
wiec to, co widziałem, jest prawdą.

Bóg, który rzekł: Z ciemności niech
światłość zaświeci, rozświecił serca
nasze, aby zajaśniało poznanie
chwały Bożej, która jest na obliczu
Chrystusowym. Mamy zaś ten
skarb w naczyniach glinianych, aby
się okazało, że moc, która
wszystko przewyższa, jest z Boga,
a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie
jesteśmy jednak pognębieni,
zakłopotani, ale nie
zrozpaczeni, prześladowani, ale
nie opuszczeni, powaleni, ale nie
pokonani, zawsze śmierć Jezusa
na ciele swoim noszący, aby i życie
. Jezusa
Św.
na ciele naszym się
ujawniło.
2 Kor 4, 6-10

Ostatnia n. po Epifanii
17 stycznia 2016 r.
Hasło tygodnia: Nad tobą zabłyśnie

Pan, a Jego chwała ukaże się nad
tobą.
Iz 60,2
1. Porządek nabożeństw:
24.01.2016 r. - 3. n. przed Postem
- Zabrze g. 10:15 - nabożeństwo ekumeniczne, Kędzierzyn g. 12:45,
31.01.2016 r. - 2. n. przed Postem Zabrze g. 10:15 - Zgromadzenie Parafialne
2. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy stołach.
3. Spotkanie Klubu Seniora w czwartek
21.01.2016 r. g. 15:00.
4. Prosimy o wpłaty na prenumeratę
„Zwiastuna Ewangelickiego” na 2016 r.
5. Są do nabycia Kalendarze Ewangelickie
z dodatkiem: „Z Biblią na co dzień” i „Modlitewniki Kobiet”.
6. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!
7. Wspomnienie pośmiertne:
Śp. Edward Dziadek
Śp. Ginter Czakański

Poświąteczne
kolędowanie

Koncert Noworoczny
w Mikulczycach

Tuż po świętach, w niedzielę 27 grudnia 2015 r.
odbyło się niestandardowe nabożeństwo wypełnione
wspólnym kolędowaniem przy akompaniamencie zespołu smyczkowego, wzbogaconego o perkusję, waltornię oraz flet. Wspólnie mogliśmy zaśpiewać kolędy,
ale była także okazja, aby wysłuchać popularnych
utworów, kojarzonych ze świętami, w ciekawej aranżacji i w wykonaniu Łukasza Ungera. W nabożeństwie
uczestniczyli parafianie oraz goście towarzyszący
członkom "małej orkiestry". Bardzo dziękujemy za to
sympatyczne przedłużenie wspólnego świętowania
w kościele.

W środę 6 stycznia 2016 r. odbył się w naszym
kościele w Mikulczycach koncert noworoczny,
w trakcie którego wystąpili soliści i zespoły, dzieci
i dorośli. Organizatorzy zgromadzili wykonawców
m.in. z Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic. Muzykowanie było przeplatane strofami poezji i wspólnym
kolędowaniem. Koncert zorganizowała Chrześcijańska Służba Charytatywna w Zabrzu. Dziękujemy!
Foto. D. Dawid

Foto: D. Koszny

„Sola Scriptura”
- etap diecezjalny
W sobotę 9 stycznia 2016 roku w Jastrzębiu-Zdroju
odbył się etap diecezjalny (regionalny) konkursu
biblijnego „Sola Scriptura”. Uczestniczyło w nim
65 uczniów, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach
parafialnych na terenie diecezji katowickiej.
Naszą parafię reprezentowały trzy osoby: Oliver
Spinek (szkoła podstawowa), Radosław Cieślar
i Jakub Kasprzycki (szkoły ponadgimnazjalne).
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej
„Augustany”. Ogólnopolski finał konkursu odbędzie
się 12 marca 2016 roku w Bielsku-Białej.
Foto: D. Dawid

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

