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Bal karnawałowy dla dzieci (25.01.2016 r.) Foto: A. Dawid

Słowo niedzieli - Ostre cięcie?
Bo Słowo Boże jest żywe
i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku, zdolne osądzić
zamiary i myśli serca; i nie ma
stworzenia, które by się mogło
ukryć przed nim, przeciwnie,
wszystko jest obnażone i odsłonięte
przed oczami tego, przed którym
musimy zdać sprawę.
Hbr 4, 11-13

atakowany przez diabła, walczył
Słowem, na dręczące go pokusy
odpowiadał fragmentami
ze Starego Testamentu. Słowo
dawało mu orientację. W myśl
wyznania Psalmisty: Naucz mnie
ustaw swoich, aby nie zgrzeszył
przeciwko tobie.
A zatem Słowo jako miecz nie jest
wymierzone przeciwko nam, ale
ono nas chroni i zachowuje.
Słowo jako miecz nas uwalnia (…)
Czy jesteśmy gotowi, aby poddać
Kiedy słyszymy, że Słowo jest
się takiemu Słowu, które dotyka
przyrównane do miecza, to czujemy spraw strategicznych dla nas.
. się
Św.nieswojo.
Precyzyjnie trafia w samo centrum
Miecz wzbudza poczucie
naszych życiowych bolączek.
zagrożenia, niebezpieczeństwo,
Odkrywa to, co wstydliwe,
jakąś przeszkodę, respekt.
kłopotliwe, osądza nasze myśli,
Skąd się to bierze?
zamiary, pobudza nasze sumienia.
Może stąd, że w 1 Księdze
Spadkobiercy reformacji odwołują
Mojżeszowej jest napisane, iż na
się do reformatorskiego postulatu
drodze do szczęścia, Bóg postawił „tylko Słowo” ponieważ rozumieją,
miecz wirujący, aby strzegł drogi do że aby się nie dać zmanipulować,
drzewa życia.
nie tylko skuteczność słowa,
Strzegł, nie znaczy odgradzał,
ale i wolność słowa jest ważna.
barykadował, zabraniał, przepędzał,
ale strzegł w sensie pilnował
Pieśni niedzieli:
i zachował. Dlaczego Słowo zostało
przyrównane do miecza? Bo ono
751, 375, 305, 387, 288
nas ochrania przed zagrożeniami
i przed samymi sobą. Słowo działa
Intr. 25
jak miecz. Kiedy Pan Jezus był

2 n. przed Pasją
31 stycznia 2016 r.
Hasło tygodnia: Dziś, jeśli głos Jego
usłyszycie, nie zatwardzajcie serc
waszych.

Hbr 3,15
1. Porządek nabożeństw:
07.02.2016 r. - Ostatnia n. przed Pasją
- Zabrze g. 10:15, Kędzierzyn g. 12:45,
10.02.2016 r. - Środa Popielcowa - Dzień
Pokuty i Modlitwy - Zabrze g. 17:30,
14.02.2016 r. - 1. n. Pasji - Zabrze
g. 10:15, Mikulczyce g. 8:15.
2. Spotkanie przy stołach, ze względu na
Zgromadzenie Parafialne, jest odwołane.
3. Spotkanie Klubu Seniora w czwartek
04.02.2016 r. g. 15:00.
4. Są do nabycia Kalendarze Ewangelickie
z dodatkiem: „Z Biblią na co dzień”
i „Modlitewniki Kobiet”.
5. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!

Modlitwa o Jedność

Dzień Babci i Dziadka

W niedzielę 24 stycznia 2016 r. w ewangelickim
kościele "Pokoju" odbyło się nabożeństwo z okazji
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W ekumenicznym spotkaniu wzięli udział
proboszczowie parafii rzymskokatolickich: św. Anny,
św. Teresy, św. Józefa, na czele z dziekanem ks.
Józefem Doroszem. Kazanie wygłosił ks. dr hab.
Krystian Kałuża z Opola.
Władze miasta reprezentowała prezydent miasta
Małgorzata Mańka-Szulik z mężem. Ponadto
uczestniczyli przedstawiciele placówek kultury
i oświaty z terenu miasta.
Na nabożeństwie, w ramach XXII Chóralnych
Spotkań Kolędowych, zaśpiewał chór "Permonik"
z Karwiny pod dyr. Evy Seinerovej. Po wspólnej
modlitwie w kościele odbyło się spotkanie
z zaproszonymi gośćmi oraz z chórem z Karwiny
w sali parafialnej.
Foto: K. Dawid

Z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci ze świetlicy
„Szansa” odwiedziły Klub Seniora oraz
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Brysza w Zabrzu. Wychowankowie świetlicy
przygotowali krótki program okolicznościowy oraz
ładne laurki, które wręczyli seniorom.
Był śpiew, był ruch, był uśmiech na twarzach babć
i dziadków. To jest bardzo piękne, podarować komuś
miłe chwile. Dziękujemy!

Bal przebierańców
W poniedziałek 25 stycznia 2016 r. odbył się bal
przebierańców dla najmłodszych. W spotkaniu
wzięły udział dzieci z parafii oraz dzieci ze świetlicy
„Szansa”. W sali parafialnej pojawiły się wróżki,
króliki, pingwiny, koty, sportowcy, różne postaci
z bajek i filmów. Były konkursy i zabawy. Zabawa
była fajna, a słodki poczęstunek w postaci
wypieków, przygotowanych przez mamy, bardzo
smaczny. Dziękujemy Paniom i Mamom
zaangażowanym w przygotowanie tego
karnawałowego spotkania dla dzieci. Foto: A. Dawid

