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Nabożeństwa z sakramentem
Wieczerzy Pańskiej:
- 25.12 - g. 10.30
- 01.01 - g. 10.30

W niedzielę 23 grudnia po
nabożeństwie, w sali zborowej
odbędzie się nasze spotkanie
wigilijne, podczas którego
oprócz życzeń, kolęd będziemy
mogli spróbować tego
wszystkiego, co sami
przyniesiemy na ten wspólny
posiłek.

Parafialny

Nabożeństwa w okresie
świątecznym 2018r. odbywać
się będą według
zamieszczonego poniżej
porządku.

niedz. 02 grudnia
niedz. 09 grudnia
niedz. 16 grudnia
niedz. 23 grudnia

- 1 Adwentu
- 2 Adwentu
- 3 Adwentu
- 4 Adwentu + spotk. wigilijne

- g. 10.30
- g. 10.30
- g. 10.30
- g. 10.30

Poniedziałek 24 grudnia - wigilia
Wtorek 25 grudnia
- 1 dzień Narodzenia Pańskiego
Wtorek 26 grudnia
- 2 dzień Narodzenia Pańskiego

- g. 16.00
- g. 10.30 + W.P.
- g. 10.30

Niedziela 30 grudnia
Poniedziałek 1. 01

- g. 10.30
- g. 10.30 + W.P.

- Nowy Rok
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Siostry i Bracia
w Chrystusie,

„Gdy Jezus doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do
niego: Zacheuszu, zejdź prędko, bo
dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim
domu. Zszedł więc szybko i przyjął Go
z radością. A wszyscy, którzy to
widzieli, oburzali się i mówili:
Przyszedł w gościnę do grzesznego
człowieka. Wtedy Zacheusz powstał
i oświadczył Panu: Oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie. Wówczas Jezus
powiedział do niego: Dzisiaj zbawienie
przyszło do tego domu […] Syn
Człowieczy przyszedł bowiem
odszukać i zbawić to, co
zginęło.” (Łuk. 19, 5-10)

Siostry i Bracia w Chrystusie,
Chrześcijańskie życie liturgiczne i
związane z nim rozważania Pisma
Świętego toczą się wedle pewnego rytmu,
nawiasem mówiąc doskonale nam wszystkim znanego ponieważ powtarzającego
się co roku.
Doszliśmy właśnie do końca cyklu i lada
chwila rozpoczynamy nowy.
Pierwsza niedziela Adwentu (2 XII)
wprowadza nas w tę niepowtarzalną atmosferę oczekiwania, wypatrywania tego,
co nastąpić ma w dniach świąt Narodzenia
Pańskiego.
Po niej nasza refleksja i medytacyjny nastrój powinny się pogłębiać tak, by doprowadzić nas do świąt w stanie koncentracji duchowej na tym, co one niosą, na
darze Bożego wkroczenia do ludzkiego
świata, na zapowiedzi przymierza przypieczętowanego śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, z którego zgodnie ze
słowami Pawła apostoła i my czerpiemy
nasze życie dla Boga i w Bogu.
Jak tu jednak się koncentrować skoro tyle
rzeczy nas rozprasza..?
Trzeba przygotować prezenty, trzeba zrobić te wszystkie miliony zakupów, trzeba
spędzić wiele dni w kuchniach żeby przy-

gotować wszystko dla wszystkich, którzy
będą z nami w te święta… Trzeba zrobić
tyle rzeczy i poświęcić na nie tyle sił i
czasu, że kiedy wreszcie nadejdą święta,
mnie przynajmniej marzy się jedynie by
już się skończyły. Nie mamy siły ani się
nimi cieszyć, ani przeżywać…
A przecież zupełnie nie o to chodzi
Kochani! Jeżeli ten wyjątkowy refleksją
nad Bożym wcieleniem czas ma mieć
jakiś sens to musi mieć go w nas, w
naszych sercach i umysłach. Bez nas
święta same w sobie w ogóle mogłyby
nie nadchodzić. Chrześcijańska refleksja,
wiara, nie istnieją w oderwaniu od
społeczności, a społeczność Kościoła
Bożego istnieje tylko tam i wtedy, kiedy
my ją z siebie tworzymy!
Spróbujmy zatem Kochani Siostry i Bracia nie zmarnotrawić tego czasu, ale
przeciwnie, wykorzystajmy go dobrze.
Wykorzystajmy go do duchowego wzrostu, a nie zapasów zakupowo kuchennych. Wykorzystajmy go do budowania
siebie i tego, co wokół nas w miłości
Chrystusowej. Wykorzystajmy go do
odpoczynku wreszcie, bo temu również
służyć mają święta, a nie do szaleńczej
gonitwy powodującej, że święta miast
cieszyć stają się powodem udręczenia.
Życzę Wam Kochani dobrego czasu, dobrej refleksji, dobrej lektury Pisma
Świętego i modlitwy. Życzę Wam
prawdziwej społeczności z bliskimi i dalszymi. Życzę Wam wreszcie szczęścia i
obfitości Bożych błogosławieństw w te
cudowne, radosne święta gdy Pan
Wszechrzeczy staje się jednym z nas,
ludzi by ogarnąć nas swą miłością i
łaską.
Pastor Semko Koroza

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!
Nim się obejrzałam a tu już Adwent. A
przecież tak niedawno, zdawać by się
mogło, były wakacje, piękna długa jesień.., a tu już koniec listopada. Co
prawda choinki, mikołaje i dzwoneczki
pojawiły się w sklepach zaraz po
Wszystkich Świętych, ale w tym roku
szczęśliwie udało mi się, omijając supermarkety, prawie tego nie zauważyć.
Często słyszę opinię, że teraz czas to
chyba przyspiesza. Ale czy nie bywa
tak, że my sami go przyśpieszamy, zaczynając pewne działania dużo
wcześniej, niż by to należało lub
wypadało?
Pytanie - dlaczego tak się dzieje?
Odpowiedź wydaje się prosta - jesteśmy
niecierpliwi. Niecierpliwość to choroba
obecnych czasów - choroba, którą
przynosi nam Szatan. Bo to Szatan kusi
nas chęcią natychmiastowego i
bezwarunkowego sukcesu, odbierając
w ten sposób nadzieję i radość a
przynosząc w zamian rozgoryczenie i
narzekanie.
Może więc w tym roku, spróbujemy by
ten nadchodzący czas radosnego
oczekiwania, jakim jest Adwent, stał się
dla nas również lekcją do ćwiczenia
cierpliwości i umiejętności czekania.
Za Kolegium
Elżbieta Jóźwiak

