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Znalezione w sieci
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
1. Cały zbór serdecznie dziękuje zespołowi
młodzieżowemu który na okres wakacji
zaprzestał swojej działalności.
2. W niedzielę nasza grupa teatralna zaprezentuje „Hamleta”. Jesteśmy zaproszeni do
udziału w tej tragedii.
3. W salce parafialnej panie zrzuciły wszelkiego rodzaju ubrania. Można je oglądać
w każdy piątek po południu.
4. W przyszły czwartek o godzinie 17:00
odbędzie się spotkanie grupy matek. Na
wszystkie panie, które chciałyby się w niej
znaleźć, czekamy w czwartki wieczorem.
5. Spotkania grupy pracującej nad umocnieniem pewności siebie odbywają się
w czwartki o godzinie 20:00. Prosimy
o wchodzenie tylnymi drzwiami.
6. Drogie panie, nie zapomnijcie o kiermaszu,
z którego dochód ma być przeznaczony
na cele dobroczynne. To dobra okazja do
pozbycia się niepotrzebnych rzeczy z domu.
Weźcie ze sobą mężów!
7. We wtorek godzina biblijna, tym razem na
temat: „Jezus chodzi po wodzie”. A za tydzień:
„W poszukiwaniu Jezusa”.

Kasa przy łodzi organizującej przejażdżki
łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje
500 dolarów.
– To strasznie dużo – dziwi się zbulwersowany turysta.
– Owszem, ale to przecież po tym jeziorze
Jezus piechotą chodził!
– Nie dziwię się, przy takich cenach!

***
Podczas lotu stewardessa nagle zadaje
pytanie przez mikrofon:
– Szanowni pasażerowie, pilot chce wiedzieć,
czy jest wśród państwa gorliwy chrześcijanin?
Pastor, który właśnie udaje się na misję,
dumny, że może dać świadectwo swojej
wiary, podnosi rękę.
– Czy na pewno ma pan mocną wiarę,
żadnych wahań i wątpliwości?
– To żaden problem, proszę pani!
– Świetnie! Bo byliśmy w kłopocie: samolot
płonie, a nam brakuje jednego spadochronu!

źródło: Ewangelickie Memy @Facebook
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Kącik dla dzieci
Jak to jest kochać mocno? „Mocno” to znaczy jak? Czy ja kocham mocno? – tak
pytamy siebie czasami, a zwłaszcza teraz, gdy zbliżamy się do najważniejszych
świąt w roku. Odpowiedź jest oczywista, ale wcale nie prosta.

Miłość jest droższa niż życie!
Autor: Michel Quoist
Wychyliwszy się przez okno, spoglądałem jeszcze na ulicę... dostrzegłem
dziecko, które nierozważnie przechodziło przez jezdnię, a jego matka rzuciła
się za nim, by je zatrzymać i ochronić. Zdawało mi się, że słyszę jej szept:
– ale był to głos w moim sercu – „Oddam za ciebie swoje życie!”.
Dostrzegłem, jak zakochani całowali się czule. Teraz uśmiechali się
i cicho do siebie mówili. Zdawało mi się, że słyszę ich szept: – ale był to głos
w moim sercu – „Oddam dla ciebie moje życie!”.
Dostrzegłem mężczyznę, który wyczytał w gazecie: „Drugi uczestnik
strajku głodowego niedawno umarł...”. Zdawało mi się, że słyszę jego szept:
– ale to był głos w moim sercu – „Oddaję swoje życie dla sprawiedliwości
i pokoju...”.
Przyjąłem nareszcie milczenie, lecz w
jego głębi, czy w to uwierzycie, słyszałem
wyraźnie pewien głos, a był to głos Mędrca:
„Widzisz – mówił – Miłość jest droższa niż
życie!”.
Jezus powiedział:
„Nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich.”
I tak też ukochał Ciebie!
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Zanim pokolorujesz prawdziwe
jajka, zaprojektuj jedno z naszym
zajączkiem. Pokoloruj jajko, które Ci
przyniósł.
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Farbowanie jajek
Zdobienie jajek to wspaniała tradycja. Usiądź z rodziną i ozdóbcie jajka tak,
jak tylko zechcecie. Zanim powstaną na nich piękne wzory, zmieńcie ich
kolor na taki, który lubicie najbardziej. Można to zrobić domowymi sposobami. Wystarczy ugotować jajka w wodzie z odpowiednimi dodatkami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

łupin cebuli (pomarańczowobrązowy)
szpinaku (jasnozielony)
kurkuma, curry (żółty)
soku z buraka (różowy)
kory młodej jabłoni lub płatków kwiatu nagietka (żółtozłocisty)
pędów młodego żyta lub listków barwinka (zielony)
mrożonej maliny lub żurawiny (jasnoczerwony)
liści czerwonej kapusty i kilku kropli octu (granatowy)
kory dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego (czarny)
płatków kwiatu ciemnej malwy (fioletowy).
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Kącik kulinarny
Lubisz rano płatki na mleku, lub musli z jogurtem i owocami? Możesz przygotować je sam.

Musli domowe
• 1,5 szklanki płatków zbożowych (np. owsiane);
• 2 łyżki słonecznika;
• 2 łyżki pestek dyni;
• 1 łyżka sezamu;
• 3-4 łyżki wybranych orzechów;
• 1 łyżka migdałów;
• 2 łyżki posiekanych
suszonych owoców;
• 3 łyżki miodu;
• 1 łyżka mleka (roślinnego lub krowiego);
• opcjonalnie łyżeczka cynamonu;
• opcjonalnie sok z 1/2 pomarańczy.
Nastaw piekarnik na 140 stopni z termoobiegiem.
Pestki słonecznika, dyni, migdały i orzechy zblenduj/zmiel, by były
bardzo drobne. Przełóż je do miski, dodaj posiekane suszone owoce, płatki
zbożowe, sezam, miód, mleko, cynamon, sok z pomarańczy i wszystko
dobrze wymieszaj ręką. Jeśli masa jest za sucha, dodaj 1 dodatkową łyżkę
miodu.
Przełóż masę na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i włóż do
piekarnika na 30 minut. Kontroluj stopień zrumienienia, mieszając musli co
jakiś czas. Wyjmij, ostudź i przełóż do szczelnie zamykanego pojemnika.
Musli doskonale nadaje się jako dodatek do jogurtów, mleka, czy jako
przekąska.
Aby urozmaicić smak możesz dodać drobno pokrojone owoce.
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Wyniki KONKURSU świątecznego!
W grudniowym numerze Słowa Parafialnego ogłosiliśmy konkurs plastyczny
dla najmłodszych. Najlepszą pracę plastyczną pt. „Rodzinne Święta” wykonała Ola Adamek. Serdecznie gratulujemy.

Sola Scriptura
W sobotę 12 marca w Bielsku-Białej
odbył się finał ogólnopolskiego
konkursu Sola Scriptura. Tematem
tegorocznej edycji była Ewangelia
wg św. Łukasza. Jedną z laureatek została nasza parafianka
Emilia Kochanowicz. Serdecznie
gratulujemy!
Słowo Parafialne 97/III/2016
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Wiosna, wiosna! Przyszła, zapukała do naszych drzwi, zdjęła
nam czapki, szaliki rzuciła w kąt i rozpromieniła nas słoneczkiem. Czas wyjść z domu na majówkę!

Zobaczysz je wiosną,
gdy na wierzbach rosną.
Srebrne futra mają. Jak się nazywają?
(bazie)

W brązowych kapturkach
siedzą listki wiosną,
a będą zielone,
gdy trochę podrosną.
(pąki)

(wiosna)

Mówią – że w nim jak w garncu,
nieustanna zmiana.
Słońce grzeje w południe,
mrozek szczypie z rana,
a do tego jeszcze
przelatują deszcze!

Choć to miesiąc długi,
najkrócej się nazywa.
i co roku tym się chlubi,
że zielenią świat okrywa.
(maj)

W marcu się zaczyna,
gdy się kończy zima.
Przyjdzie z wiatru
ciepłym wiewem,
z pięknem kwiatów,
z ptaków śpiewem.

(marzec)

Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie.
Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie?
(kwiecień)
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