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Rekolekcje pasyjne dla dzieci (21-22.03.2016 r.) Foto: K. Dawid

Słowo niedzieli - Lepsza wersja siebie
A przypominam wam, bracia,
ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której
trwacie, i przez którą zbawieni jesteście (…). Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że
Chrystus umarł za grzechy nasze
według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że
ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; a w końcu po wszystkich ukazał
się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym
z apostołów i nie jestem godzien
. nazywać
Św.
się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem,
a łaska jego okazana mi nie była
daremna(…)
1 Kor 15,1-11
Spotkanie z Chrystusem może
całkowicie odmienić.
Dzisiaj przypomina o tym apostoł
Paweł. On dzięki spotkaniu ze
Zmartwychwstałym stał się lepszą
wersją samego siebie. Stara
wersja Pawła, wersja fanatyka
religijnego, dręczyciela ludzi,
dyszącego złością człowieka nie
była optymalnym rozwiązaniem.
Dlatego Wielkanoc była niezbędna
w jego życiu. O Pawle trzeba

powiedzieć, że przeżył Wielki
Piątek i Wielkanoc. Nie bez
przyczyny jest napisane, że po
spotkaniu pod Damaszkiem, trzy
dni nic nie widział, nie jadł i nie pił.
Trzy dni był Paweł w otchłani, aby
mogła powstać nowa wersja tego
człowieka. Unicestwienie
i zmartwychwstanie.
Wielki Piątek to uśmiercenie
w sobie starej wersji, uśmiercenie
starego człowieka, aby po
Wielkanocnym przeżyciu stać się
nowym człowiekiem, najlepszą
wersją samego siebie. Taki też jest
sens Wielkanocy. Według Dziejów
Apostolskich po 3 dniach Ananiasz
został posłany do Pawła: I poszedł
do domu, gdzie przebywał i rzekł:
Bracie Saulu, Pan Jezus, którego
spotkałeś na drodze, posłał mnie,
abyś przejrzał.
Taki jest sens życia wielkanocnego
zboru. Bóg posła nas do siebie
nawzajem, abyśmy przypominali
Ewangelię i otwierali oczy…

Pieśni niedzieli:
596, 178, 182, 202
Intr. 44

Wielkanoc
27 marzec 2016 r.
Hasło tygodnia: Chrystus Pan mówi:

Byłem umarły, lecz oto żyję na
wieki wieków i mam klucze
śmierci i piekła.
Obj 1,18
1. Porządek nabożeństw:
28.03.2016 r. - Poniedziałek WielkanocnyZabrze g. 10:15,
03.04.2016 r. - 1 n. po Wielkanocy Zabrze g. 10:15.
10.04.2016 r. - 2 n. po Wielkanocy - Zabrze
g. 10:15, Kędzierzyn g. 12:45.
2. Spotkanie przy stołach po nabożeństwie jest dzisiaj odwołane.
3. Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie. Termin
spotkania: 7-10 lipca 2016 roku. Rejestracja uczestników zostanie zamknięta 31
marca 2016 roku. Dzieci w wieku od 6 do13
lat - 25 EURO. Pozostali od 14 roku życia 50 EURO. Karta rodzinna (mama, tata + x
dzieci w wieku do 14 lat) 125 EURO.
5. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!
6. Wspomnienie pośmiertne:
Śp. Henryk Werner Giesa

Pasyjne Dni Skupienia
dla dzieci i rodziców
Pod hasłem: „Budujemy Kościół” odbywały się
tegoroczne „Pasyjne Dni Skupienia”. Dwa dni
trzydziestu uczestników i szukanie motywacji do
tego, aby tworzyć wspólnotę na lekcjach religii, na
szkółkach niedzielnych i w kościele. Na nowo
zostało przypomniane, że kościół to wspólnota ludzi
dzieci i dorosłych, w której się poznajmy, uczymy
się, modlimy się, śpiewamy, pracujemy i wspólnie
świętujemy. Dlatego ważnym jest, aby każdy znalazł
swoje miejsce w kościele i czuł się kościołem.
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że
Duch Boży mieszka w was? 1Kor 3, 16.
Natomiast w środę 23 marca 2016 r. odbyło się
spotkanie pasyjne dla rodziców, które prowadził
ks. Marek Uglorz.
Foto: Krystyna Dawid

Otwarte oko i czujne ucho
Jak co roku, w Wielką Sobotę 26.03.2016 r. odbyło
się w naszej parafii nabożeństwo spowiedniokomunijne oraz wspólne śniadanie wielkanocne dla
seniorów z przesłaniem o otwartym oku i czujnym
uchu.
Rzeczywiście trzeba mieć otwarte oko i czujne ucho,
żeby nie przegapić, wśród wielu codziennych
przykrości i bólów, obecności Boga w naszym życiu.
Choć w Wielki Piątek Zbawiciel został
unieruchomiony na krzyżu, nie oznacza to jednak,
że jest „bezużyteczny”. Jego moc okazuje się
w słabości! Jezus zawsze nam towarzyszy
i przeprowadza od smutku do radości, od
zwątpienia do nadziei. W spotkaniu uczestniczyło
50 osób. W przekazanych życzeniach dominowało
złagodzenie bólów i lekki oddech wiosny.
Dziękujemy Paniom, które przygotowały to
wielkosobotnie wydarzenie!
Foto: D. Dawid

Finał „Sola Scriptura”
W sobotę 12.03.2016 r. w Bielsku-Białej odbył się finał
ogólnopolskiego konkursu biblijnego „Sola Scriptura”
na podstawie znajomości Ewangelii Łukasza.
Naszą parafię reprezentowali w grupie szkół
ponadgimnazjalnych: Jakub Kasprzycki i Radosław
Cieślar. W grupie szkół podstawowych: Oliver Spinek.
Jakub Kasprzycki został laureatem finału konkursu,
zaś Radosław Cieślar „Super Finalistą”, ponieważ już
sześciokrotnie awansował do ogólnopolskiego finału.
Laureatowi i finalistom gratulujemy!

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

Foto: D. Dawid

