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Słowo niedzieli - Kłopotliwa modlitwa?
Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za
wszystkich ludzi, za królów i za
wszystkich przełożonych, abyśmy
ciche i spokojne życie wiedli we
wszelkiej pobożności i uczciwości.
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który
chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też
pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za
. wszystkich.
Św.
1 Tm 2,1-6a

sfrustrowani i nie powadzili do frustracji innych, ale aby modlili się
o siebie nawzajem, czyli dobrze
o sobie mówili.
Kościół idzie do człowieka nie po
to, żeby z nim walczyć, żeby się
na nim odegrać, lecz żeby go
wzmocnić. To jest Boża wola
i Boże chcenie. Zbawienie dla
każdego człowieka.
Awanturnictwo, bezpodstawna
krytyka, intrygi szkodzą.
Zamiast obelżywych słów, pogardy
i gniewu, winniśmy nasze modlitwy, prośby i dziękczynienia,
wypływające z serca, które
pragnie dobra dla wszystkich ludzi,
Dzisiaj znajdujemy motywację, aby także przełożonych i przywódców.
otworzyć usta i zwierzyć się, ale też, To jest z jednej strony lekcja duaby wyrazić swoje zainteresowanie chowości, a z drugiej lekcja patriotyzmu na to dzisiejsze i najbliższe
i pozytywne nastawienie. Mamy
święta. Dlatego módlcie się
modlić się o ludzi. Wiecie, co to
o wszystkich ludzi. Modlitwa przeznaczy? Modlić się! - to dobrze
mówić o innych. Nie można się mo- łamuje granice mojego „ja”. Toruje
dlić i mówić o innych źle. Nie istnie- drogę do drugiego człowieka
je modlitwa, która byłaby przejawem i wzbudza troskę o niego.
jakiejś homofobii, jakiegoś fanatyzmu, jakiejś agresji. Nie ma takiej
Pieśni niedzieli:
modlitwy! Panu Bogu zależy, aby
wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli
181, 613, 623, 604, 582
do poznania prawdy. Panu Bogu
zależy, aby ludzie nie byli izolowani
Intr. 50
i nie czuli się izolowani. Nie byli

Rogate - Proście!
1 maj 2016 r.
Hasło tygodnia: Błogosławiony Bóg,
który nie odrzucił modlitwy mojej
i nie odmówił mi swojej łaski.
Ps 66,20

1. Porządek nabożeństw:
5.05.2016 r. - Święto Wniebowstąpienia Zabrze g. 17:30 - egzamin konfirmantów,
08.05.2016 r. - 6. n. po Wielkanocy Zabrze g. 10:15 - Konfirmacja,
Kędzierzynie-Koźle g. 12:45.
15.05.2016 r. - Zesłanie Ducha Świętego
- Jubileusze konfirmacyjne Zabrze g. 10:15.
2. Zapraszam dzisiaj do Stołu Pańskiego!
3. W okresie od Wielkanocy do Świąt
Zesłania Ducha Świętego prowadzona jest
w naszym Kościele zbiórka ofiar na Bratnią
Pomoc im. Gustawa Adolfa.
Za każdy przekazany na ten cel dar: Bóg
zapłać!
4. Życzenia dla jubilatów i solenizantów!
5. Wspomnienie pośmiertne:
Śp. Helga Pierzyna
Śp. Antoni Pierzyna

Spotkanie Służby Zdrowia
Wielkanocna interpunkcja - nie stawiaj kropki tam,
gdzie Bóg stawia przecinek - pod takim hasłem, już
po raz dziewiąty, spotkali się w Zabrzu przedstawiciele środowiska medycznego z terenu Diecezji
Katowickiej i Cieszyńskiej.
Okazją do spotkania był przypadający 7 kwietnia
Dzień Pracownika Służby Zdrowia.
Spotkanie rozpoczęło się niepozbawionym humoru
spektaklem: „Boże mój”- żydowskiej dramatopisarki
i scenarzystki Anat Gov - w Teatrze Nowym
w Zabrzu.
Po nabożeństwie i wspólnym obiedzie miała miejsce
trzecia część spotkania. Była to okazja do zapoznania się i wspólnych rozmów.
Doktor Rafał Więcek z Wisły, wiceprzewodniczący
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego,
przedstawiał założenia i działalność organizacji.
Wręczył też honorowe odznaki CHSM, obecnym
na spotkaniu biskupom, ks. dr. Marianowi Niemcowi,
ks. dr. Adrianowi Korczago oraz ks. Dariuszowi
Dawidowi - gospodarzowi spotkania w podziękowaniu za głoszenie Ewangelii w środowisku medycznym.
Biskupi podziękowali lekarzom, pielęgniarkom, położnym, terapeutom, pracownikom administracyjnym
za ich kompetencje i wysiłek, który wkładają w proces
wspierania i ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Święto Pieśni
w Hołdunowie
W niedzielę Cantate, 24 kwietnia 2016 r.
w Lędzinach-Hołdunowie odbyło się Święto Pieśni,
jubileuszowy - 70. Zjazd Chórów Diecezji
Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Spotkanie zgromadziło 15 chórów oraz jeden zespół
instrumentalny. W części dopołudniowej miały
miejsce prezentacje chórów. Każdy chór zaśpiewał
dwie pieśni. Po południu odbyło się uroczyste
nabożeństwo, na którym wręczono pamiątkowe
dyplomy, statuetki i jubileuszowe medale.
Dziękujemy chórowi oraz zespołowi kameralnemu
za reprezentowanie naszej parafii.
Foto: K. Dawid

Foto: K. Dawid

Diecezjalne Spotkanie
Konfirmantów i Rodziców
“Nasze miejsce w Kościele” pod takim hasłem odbyło
się 30 kwietnia 2016 r. Diecezjalne Spotkanie
Konfirmantów i Rodziców. Spotkanie rozpoczęło się
nabożeństwem, po nim zaś miała miejsce prezentacja
form aktywności w Kościele, co dało konfirmantom
możliwość zapoznania się z różnymi działaniami,
w które mogą włączyć się także po konfirmacji.
W spotkaniu uczestniczyło 170 osób.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego
wydarzenia serdeczne: Bóg zapłać!

