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Część grupy młodzieżowej na wspólnym wyjściu. Foto: D. Dawid

Słowo niedzieli - Służba z pasją
Mając więc wielkiego arcykapłana,
który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy
się mocno wyznania. Nie mamy
bowiem arcykapłana, który by nie
mógł współczuć ze słabościami
naszymi, lecz doświadczonego we
wszystkim, podobnie jak my,
z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy
tedy z ufną odwagą do tronu łaski,
abyśmy dostąpili miłosierdzia
i znaleźli łaskę ku pomocy
w stosownej porze.
Hbr 4,14-16

którzy są mu posłuszni, wyznaczył
kapłańską drogę ofiarowania
siebie. Nie chodzi o powtarzanie,
czy dopełnianie ofiary Jezusa.
Jego ofiara jest doskonała i nie
potrzebuje powtarzania, lecz
domaga się naśladowania.
Cóż znaczy: naśladować? Apostoł
Paweł nauczał: składajcie ciała
swoje jako ofiarę żywą, świętą,
miłą Bogu (Rz 12,1).
Nie chcemy być ofiarami losu, ale
możemy siebie ofiarować innym.
W myśl słów Apostoła Narodów:
taka winna być duchowa służba
. Św.
wasza (Rz 12,1).
Czytamy dzisiaj te słowa, a każde
Dzisiaj, w Niedzielę Diakonii, te
z nich staje się okazją do
słowa nabierają istotnego
kontemplacji takich pojęć jak:
znaczenia. Stają się przesłaniem
współczucie, doświadczenie,
na tegoroczną pasję i całe
odwaga, pomoc. Warto pomyśleć
chrześcijańskie życie. Chrystus
i twórczo zadziałać. Wszak nie
zostawił nam przykład
chodzi przecież o to, aby pasja była
współodczuwania, doświadczania,
pompatyczna, ale by uczyła empatii.
odwagi i pomocy, abyśmy twórczo
Nie tylko, aby była pełna emocji
wstępowali w Jego ślady i wypełi wzruszeń, ale by wyzwalała
niali swoją kapłańską posługę.
konkretne postawy. Jakie postawy?
Jednym z elementów naszego
wyznania jest diakonia - służba
Pieśni niedzieli:
miłosierdzia - szczególna zdolność
współodczuwania, doświadczania,
154, 678, 825, 138, 569
odwagi i niesienia w porę pomocy.
Jezus jako arcykapłan ofiarował
Intr. 29
samego siebie! A przez to dla tych,

1 n. Pasyjna
14 luty 2016 r.
Hasło tygodnia: Syn Człowieczy na to
się objawił, aby zniweczyć dzieła
diabelskie.
1 J 3,8

1. Porządek nabożeństw:
21.02.2016 r. - 2. n. pasyjna - Zabrze
g. 10:15, Kędzierzyn g. 12:45,
28.02.2016 r. - 3. n. pasyjna - Zabrze
g. 10:15, Mikulczyce g. 8:15.
17.02.2016 r. - tygodniowe nabożeństwo
pasyjne - Zabrze g. 17:30,
2. Spotkanie przy stołach, po nabożeństwie, serdecznie zapraszamy.
3. Spotkanie Klubu Seniora w czwartek
18.02.2016 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!

Religia w kuchni

Skarbonka diakonii 2016

To była frajda! Lekcja religii w kuchni? Mąka się nie
wyczerpała, a oliwy w butelce nie zabrakło!
Przy okazji omawiania historii proroka Eliasza, który
musiał uciekać przed gniewem królowej Izebel i był
spragniony i głodny, uczniowie klasy 5 samodzielnie
przygotowywali placki orientalne. Okruchami takich
placów kruki karmiły Eliasza nad potokiem Kerit.
W zasadzie cała lekcja poświęcona temu tematowi
odbyła się w kuchni, co dostarczyło naszym dzieciom nowych wrażeń i ciekawych doświadczeń.

Już po raz dwudziesty akcja charytatywna
„Skarbonka diakonijna” będzie prowadzona
w naszym Kościele i w naszej parafii aż do Niedzieli
Palmowej. Prosimy, aby w tą właśnie niedzielę
przynieść skarbonki do kościoła.
Przez najbliższe tygodnie jesteśmy zachęceni, aby
ograniczając w czasie pasyjnym swoje przyjemności
złożyć ofiarę do skarbonki.
Nasz dar pomoże w leczeniu i rehabilitacji dzieci
i dorosłych, w zakupie leków dla tych, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji socjalnej.
Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma
wielką wartość. Dar złożony w czasie pasyjnym,
który jest w naszym Kościele czasem wyciszenia
i postu, zyskuje szczególny wymiar.
Nasze wsparcie może przywrócić wielu ludziom
nadzieję i pomóc w odzyskaniu zdrowia.

Światowy Dzień Modlitwy
W piątek 4 marca 2016 r.
o g. 17:30 odbędzie się
w naszej parafii
Światowy Dzień Modlitwy
pod hasłem:
Przyjmując dzieci, Mnie
przyjmujecie.
W 2016 r. liturgię
nabożeństwa opracowały kobiety z Kuby.
Serdecznie zachęcamy
do udziału w nabożeństwie i do włączenia się
w przygotowanie tego
wydarzenia. Osobą
koordynującą ŚDM
w Zabrzu jest p. Anna
Dębicka. Zapraszamy!

Sam zdecyduj, co z 1%
Za sprawą 1 % naszego podatku możemy wesprzeć
działania diakonijne realizowane w naszej
zabrzańskiej parafii: Świetlicę „Szansa”, Klub
Seniora, Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wypełnić:
Nazwa OPP: Diakonia Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP
Numer KRS: 0000260697
Cel szczegółowy: Diakonia Parafii EwangelickoAugsburskiej w Zabrzu

