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Hasło miesiąca: 

Na Słowo twoje zarzucę sieci. 
/Łk 5,5/ 

 

Powitanie 
 Bez światła nie ma życia. Przykład: Zaledwie 1% 

oceanów na Ziemi to strefa, do której dociera światło 

słoneczne. Ten 1% to także miejsce, które zamieszkuje 

ogromna większość wszystkich zwierząt i roślin 

występujących w tym środowisku. Te, bardzo nieliczne, 

organizmy żyjące w pogrążonych w nieprzebranym 

mroku głębinach na różne sposoby walczą o ostatnie 

(nieuchwytne przez człowieka) cząsteczki światła, albo 

w skomplikowanych procesach chemicznych wytwarzają namiastkę życiodajnego blasku… 

a jak jest z nami? Gdzie jestem? Gdzie jesteś? Wśród „ludu chodzącego w ciemności”, 

próbującego na własną rękę stworzyć sobie namiastkę światła oświetlającego drogę, 

niepewnego jutra, dążącego po omacku do niepewnego celu? Czy nad nami, 

„mieszkańcami krainy mroków”, rozbłysło już światło? Świąteczna Ewangelia przypomina 

nam, że „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na  świat.” 

(J 1,9) – to światłość, która wdziera się w najczarniejszy zakątek naszego życia, 

przynosząc nadzieję, nadając życiu pełną paletę barw i jasno oświetlając drogę do 

naszego Ojca… niech ta Światłość zagości w naszym życiu, by kolejne słowa Ewangelisty: 

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą 

w imię jego.” (J 1,12) odnosiły się do nas – do ciebie i do mnie. 

Świąteczno-noworoczny numer Biuletynu Parafialnego  to przede wszystkim myśli 

inspirowane bożonarodzeniową Dobrą Nowiną i hasłem nadchodzącego roku. To także 

przegląd wydarzeń ostatnich tygodni, nie zabrakło również propozycji wartościowych 

spotkań w najbliższym czasie. 

Święta to szczególny czas, kiedy czujemy się zachęceni nie tylko do spoglądania na 

własne życie, do szukania tej betlejemskiej światłości u siebie. To także czas, kiedy 

łatwiej dostrzec drugiego człowieka, który potrzebuje naszej pomocy i wyciągnąć do 

niego dłoń. Korzystając z tej atmosfery, chcę w tym miejscu zachęcić was do udziału 

w akcji mającej na celu wsparcie tych, którzy najbardziej wśród nas go potrzebują – 

małych dzieci i seniorów, zmagających się z różnymi chorobami. W niedzielę, 15 stycznia, 

w czasie 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dołączmy do zbiórki funduszy 

na zakup ratującego życie sprzętu medycznego. 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj  

 

Rozmyślanie 
Przełom 

Ślub, narodziny dziecka, zakup domu czy mieszkania, czasem i nowa praca, to 

przełomowe chwile w życiu człowieka, którym towarzyszy nadzieja. Wydarzeniem 

przełomowym dla całej ludzkości było przyjście na świat Bożego Syna. Oto Bóg gotowy 

jest ogłosić nad grzesznikiem czas amnestii, czyli przebaczenia, zapomnienia win, o ile 

ten w pokorze uzna swój grzech i przyjmie z wiarą ratunek w Panu Jezusie. Ta swoista 

rewolucja duchowa tryumfalnie ogłoszona w poranek Wielkanocny, ma swój początek tu, 

w Bożym Narodzeniu. Ujawnia to zachowanie wojsk anielskich  nad polami betlejemskimi. 

Z niebiańskiej perspektywy, to co się wydarzyło w Betlejem zasługuje na największe 

poruszenie! Nie ma już na co czekać, tylko iść, i oddać pokłon Królowi, by wokół Niego, 

by przez Niego i w Nim swoje całe życie umocować.  

Trudno to uczynić bez pozostawienia czegoś, bez wyjścia ku czemuś, wzorem pasterzy 

lub Mędrców. Zmiany, chociaż przygotowane dla nas przez Boga, wymagają naszego 

trudu. Tak jak wymaga tego wiara w codziennym życiu. Rozpocznijmy ten trud od 

przeczytania w te święta ewangelicznej wieści, może przy wigilijnym stole. Może 

wieczorem, zamiast... czegoś innego. A jutro... przeczytajmy kolejny fragment. 
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Pojutrze... kolejny. Dołączmy też jedno słowo, zdanie, myśl skierowaną ku górze... 

Zachęcam, proszę, namawiam, z całego serca życzę, aby te święta miały swój „C.D.N.” 
___________________________________________________________________|ks.Bartosz Cieślar 

 

Rozmyślanie 
Spotkanie z Bogiem. Spotkanie z człowiekiem (2) 
Kiedyś, bardzo dawno... może i dwa tysiące lat temu, przyszło na świat cudowne 

dziecko. Niby takie jak każde inne, ale... ludzie mówili, że to dziecko Boga! Choć przyszło 

na świat w zwykłym pomieszczeniu dla bydła, długo jeszcze opowiadano sobie 

o dziwnych i cudownych okolicznościach tego narodzenia..., że przyniosło na świat 

ratunek dla grzesznych i naznaczonych śmiercią ludzi... i przez te wszystkie lata, które 

upłynęły od Jego narodzenia, ludzie w rocznicę Jego przyjścia na świat, obchodzą Jego 

urodziny... 

Brzmi jak piękna legenda? No właśnie, jeżeli przyjmujesz ją tylko jako piękną opowieść, 

pamiątka Jego urodzin jest dla ciebie tylko okazją do świętowania, zadośćuczynienia 

tradycji, zwyczajom kultywowanym od pokoleń... Wypełnisz je świecidełkami, dobrym 

jedzeniem, prezentami, które pewnie sprawią radość twoim bliskim, kiedy uda się wam 

spędzić ze sobą trochę czasu...Przecież tak są nazywane te święta-rodzinne. No ale też 

z okazji tych świąt, organizowane są wszelkie akcje charytatywne, na rzecz biednych, 

samotnych, pokrzywdzonych przez los... To niewątpliwie piękny zwyczaj, więc masz 

okazję do okazania innym swojej dobroci..., to da ci zadowolenie z siebie na kolejny rok. 

Tylko, że święta szybko przeminą a ty będziesz mógł znów wrócić do "normalnego" 

życia... 

Ale jeśli wierzysz, że to wydarzyło się naprawdę, to znaczy, że otrzymałeś od Boga 

najpiękniejszy i najcenniejszy prezent. Nie gdzieś tam, nie dawno temu... ale teraz, 

w twoim życiu, Bóg obdarował cię tym CUDOWNYM DZIECKIEM, przynoszącym tobie 

pokój, nadzieję, zbawienie! Nie, żebyś na to zasłużył, ale z wielkiej miłości do ciebie, Bóg 

postanowił cię ratować przez to, co miał najcenniejszego - Swojego Syna. I choćbyś nie 

wiem jak się starał, nigdy nie zdołasz mu się za to odwdzięczyć. Bóg, wiedząc o tym, nie 

żąda od nas niczego w zamian dla siebie, ale obdarowując cię z miłości, tę miłość poleca 

przekazywać tym, którzy są obok ciebie, twoim bliźnim. W ten sposób możesz włączyć 

się w łańcuch Bożej miłości... o tym co roku przypominają nam Święta Jego narodzenia! 

Jeśli przyjmujesz to cudowne zdarzenie jak część twojego życia, jeśli jesteś tym 

obdarowanym, to wypełnisz je właściwą treścią, wypełnisz przesłaniem miłości każdy 

dzień i każdy rok twojego życia. 

Jezus, przychodząc na ten świat, żyjąc z ludźmi, pokazał jak powinny wyglądać nasze 

wzajemne relacje. ON, czas spędzony w ludzkim ciele, wypełnił miłością, szczególnie 

okazując ją pokrzywdzonym przez życie - biednym, chorym, nieszczęśliwym... Bo taki 

jest nasz ludzki los - sami nie dajemy rady i często potrzebujemy pomocy, wsparcia 

drugiego człowieka. Nie od święta, ale codziennie mamy obok siebie tych, którzy nas 

potrzebują. Lecz żyjemy w świecie, gdzie miłość zastąpił egoizm, nakierowanie na własne 

dobro, nie zważając na bliźnich… kiedy ktoś okazuje pomoc czy ratunek  drugiemu 

 człowiekowi, to podaje się to jak niecodzienne wydarzenie w środkach masowego 

przekazu. Każdego roku, dostojne gremia radzą, komu przyznać tytuł "człowieka roku", 

"dobroczyńcy roku" czy podobne wyróżnienia, a na co dzień... Ludzie skazani na 

samotność, chorzy, nie radzący sobie z życiem,  którzy tak jak chory od wielu lat przy 

sadzawce Betezda, skarżą się, że „nie mają człowieka"... (por. J 5,1-8) 

Być człowiekiem dla naszych bliźnich, jak ten, który dwa tysiące lat temu pokazał nam, 

jak mamy wypełniać przykazanie miłości - miłować Boga przez miłość do ludzi - to wciąż 

aktualne przesłanie dla nas, choć już niepopularne i niemodne w czasach, w których 

miarą wartości człowieka jest sukces, to co osiągnął, a nie ile z siebie dał bliźniemu... 

Wbrew pozorom, mamy tak wiele do zaoferowania - poza dobrami materialnymi, ludzie 

potrzebują naszego dobrego słowa, pocieszenia w smutku, pomocnej dłoni, ramienia do 

podtrzymania, czasu spędzonego razem... To możemy ofiarować sobie na co dzień. 

A nagroda została już przyznana każdemu, kto chce tak jak Jezus, być człowiekiem... to 

tytuł BOŻEGO DZIECKA, taki sam jaki ma ON. 
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Bóg przychodzi do nas w postaci potrzebujących naszej pomocy. To prawda, którą zbyt 

późno pojęła kobieta, czekająca na spotkanie z Bogiem. Czekając na Boga, nie zauważyła 

Go, gdy przychodził do niej w ludzkiej postaci... nie zmarnujmy swojej szansy na 

spotkanie z Nim, otwórzmy się na siebie, bądźmy dla siebie ludźmi, jak człowiekiem stał 

się dla nas SYN BOGA, nie tylko od święta, ale codziennie... 
____________________________________________________________________|Danuta Samoraj 

 

„Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy 
Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą 
w Jego imię.” Ew. Jana 1,11.12 
 

Niech Jego narodzenie będzie naszym odrodzeniem.  
Źródłem żywej nadziei i sił.  
Pokojem i wdzięcznością.  
Pociechą w doświadczeniach. 
Wiarą, że warto Jemu służyć.  
Wyzwaniem, by kochać jak On ukochał nas.  
Mocą Bożą ku zbawieniu i życiu w Jego pełni,  
aż przyjdzie.  
 

Błogosławionych Świąt, życzą ks. Bartosz i Ewa Cieślar oraz Autorzy 
Biuletynu Parafialnego 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Drogowskazy chrześcijanina 
„W końcu, bracia moi, umacniajcie się 

w Panu i w potężnej mocy jego” 
/Ef 6,10/ 

 

Chcecie być mocni i niepokonani, 

dopuśćcie, by waszą mocą był Pan 

Chrystus. Jego dobrze się pochwyćcie 

i ćwiczcie się w nim, abyście go dobrze poznali i zachowali jego Słowo w czystości, z całą 

pilnością uczyli się go, codziennie z nim obcowali i swe serca uczynili mieszkaniem dla 

niego, tak by Słowo Boże i wasze serca były jednym a wy pewni tych spraw, ba, o wiele 

pewniejsi niż swego własnego życia. Gdy to posiądziecie, to będziecie prawdziwie mocni 

i pewni, stojąc niezachwianie i pewnie, nawet gdyby przyszedł diabeł czy jego posłańcy. 
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Rozmyślanie 
Metamorfoza serca 

Hasło roku 2017 

„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego 

ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” 
/Ez 36,26/ 

 

Nowy Rok – Nowy Ty. Taki, i podobne, nagłówki na przełomie lat znajdujemy zawsze 

w prasie. Możemy przebierać w poradnikach zachęcających do zmiany diety, fryzury, 

pracy, przyzwyczajeń i wielu innych rzeczy, oraz suflujących recepty na nowe szczęście 

w nowym roku. Niestety, żaden z tych poradników nie gwarantuje sukcesu takich zmian.  

Skąd taki wysyp „dobrych rad” właśnie w tym czasie? Mamy tendencję do patrzenia na te 

nadchodzące dni jak na kolejną kartę naszego życia, czekającą na zapisanie, nowy 

rozdział, który chcemy zapisać jak najlepiej, a przynajmniej lepiej niż poprzedni… co więc 

powiesz na zmianę nieco bardziej radykalną – zmianę serca? 

Biblijne hasło roku 2017 taką właśnie zmianę zapowiada narodowi izraelskiemu. Bóg, 

przez proroka, zwraca się do swoich wybranych, którzy okazali się niewierni, 
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sprzeniewierzyli się Mu i ponieśli surową karę – spotykamy ich w sytuacji nie do 

pozazdroszczenia – rozproszeni, zniewoleni i upokorzeni wobec innych narodów, z daleka 

od Jerozolimy. W takim właśnie położeniu Bóg obiecuje im odnowę, powrót do swojej 

ziemi, miłosierdzie. Wśród  tych obietnic jest też ta, dotycząca ich serc i dusz: „dam wam 

serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce 

kamienne, a dam wam serce mięsiste” (Ez 36,26). To jest dopiero radykalna zmiana! 

Zimny, nieczuły kamień zastąpiony przez wrażliwy, żywy mięsień! Dopiero takie serce 

może odczuwać, pragnąć bliskości, być wrażliwym na głos Boga i drugiego człowieka, 

krótko mówiąc – naprawdę żyć!  

Ten symbol serca, jako ośrodka odpowiedzialnego za uczucia i emocje, jest dla nas 

bardzo czytelny. Także przed nami jest dziś ta Boża obietnica. Obietnica połączona 

z zachętą do spojrzenia w siebie. Jakie jest moje serce? Czy pod wpływem otaczającego 

świata, pełnego zła, raniącego i bezwzględnego, nie zamieniło się już w kamień? Czy 

jestem jeszcze w stanie dostrzec drugiego człowieka? Czy jest we mnie jeszcze 

wrażliwość na piękno Bożego stworzenia? Czy jeszcze słyszę Jego cichy głos zachęcający 

do wspólnej drogi? On jeszcze nie umilkł, wciąż wyciąga swoją rękę. Chce przemienić 

serca tych, którzy takiej przemiany potrzebują i pragną. Przyjdźmy do Niego z naszymi 

poobijanymi, kamiennymi sercami, a On je uzdrowi i da im nowy oddech – oddech 

wiecznego życia. 

To jak? Nowy Rok – Nowy Ty? 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj 

 

Relacja 
PTEw Żory – spotkanie promocyjne książki „Patrzeć, dostrzec, 
zrozumieć” 

Dnia 30 listopada 2016r odbyło się spotkanie członków i sympatyków PTE, na którym 

gościem był ks. Karol Macura. Jako architekt i malarz jest autorem licznych projektów 

wystroju wnętrz i przestrzeni sakralnej wielu kościołów ewangelickich, głównie na Śląsku 

Cieszyńskim. Twórczość artystyczna ks. Karola Macury to misja naznaczona chwałą Boga 

i temu też powołaniu oddaje na usługi swój talent.   

Przewodnim celem spotkania była promocja książki jego autorstwa „Patrzeć, dostrzec, 

zrozumieć”- poprzedzona prelekcją o życiu i twórczości Rembrandta, najważniejszego 

malarza w sztuce holenderskiej okresu baroku. Meandry życia Rembrandta wpływały na 

tematykę dzieł powstających w kolejnych okresach jego twórczości. Najobficiej 

zaowocował czas sukcesów i szczęścia rodzinnego w Amsterdamie. 

Dzięki wzbogacającej prelekcję wizualizacji, mogliśmy oglądać wiele wybitnych dzieł 

inspirowanych historiami biblijnymi, takich jak „Święta rodzina”, „Powrót syna 

marnotrawnego” i wiele innych obrazów, gdzie kolorystyka i jasność światła tworzą 

emocjonalną wizję, dotykającą samej duszy. Wśród portretów głównie osób mu 

najbliższych, zaistniał też pierwiastek polskości wyrażony w obrazie przedstawiającym 

szlachcica polskiego. Oglądaliśmy przejmujące obrazy, będące ówcześnie naukowymi 

lekcjami anatomii człowieka. Niezwykle ciekawy był cykl autoportretów, począwszy od 

postaci młodzieńca po wiek starczy, gdzie na twarzach artysty zaznaczały się zmiany 

mijających lat i trudnych doświadczeń. 

Po skończonej wizualizacji większość uczestników spotkania nabyło promowaną książkę 

z dedykacją autora. Prelekcja wzbudziła ożywioną  dyskusję o sztuce, głównie malarskiej, 

o znaczeniu kolorów i światła u różnych twórców minionych epok po artystów sztuki 

współczesnej, dalece odbiegającej od idei i klasycyzmu w różnych okresach  

historycznych. Rozważano duchowość sztuki wczoraj i dziś, sugestywność obrazów i ich 

indywidualną, dowolną interpretację. 

Baczmy, by sztuka wzbogacała kulturę w każdym czasie, nie stawała się obiektem kultu 

i aby było w niej miejsce na serce, rozum i piękno, a jej dzieła naznaczone były Chwałą 

Boga. 
____________________________________________________________________|Elżbieta Sitek 
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Relacja 
Córko Syjońska, wesel bardzo się… - Międzyparafialne Spotkanie 

Kół Pań 
Przesłanie i radość, płynąca do naszych serc, ze słów tego adwentowego hymnu, 

towarzyszyły nam w minioną środę, gdy po raz kolejny skorzystaliśmy z zaproszenia do 

Studzionki na Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe Kół Pań z Golasowic, Warszowic, 

Studzionki i Żor. Przyjechałyśmy wraz ze swymi duszpasterzami: ks. Bartoszem 

Cieślarem, ks. Marcinem Makulą, a do licznie przybyłych osób ( było nas ok. 70) dołączyli 

także, jak w poprzednich latach, księża seniorzy wraz ze swymi małżonkami: ks. Jan 

Badura i ks. Tadeusz Makula.  

Gościnność i hojność tej niewielkiej parafii jak zwykle przerosła nasze wszelkie 

oczekiwania. Przy suto zastawionych stołach, pełnych wigilijnych przysmaków, zostaliśmy 

ciepło powitani przez gospodarza parafii ks. Mirosława Czyża, a następnie ks. senior Jan 

Badura skierował do nas rozważanie na temat Bożego planu dla naszego życia, na 

podstawie słów z księgi Hioba 9.10 „Bóg czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym 

nie ma miary”. Dla nas, prostych ludzi, jest wprost nie do pojęcia i nie do ogarnięcia 

przez nasz umysł, jak wspaniałym i wielkim jest nasz Pan, który w swojej nieograniczonej 

miłości do nas posłał nam na ratunek swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Oprócz 

planu zbawienia, Bóg ma też perfekcyjny, doskonały plan dla każdego z nas i choć 

czasem coś nas przerasta, wydaje nam się, że jest ponad nasze siły, to warto pamiętać, 

że przecież nasz Pan nad nami czuwa, nad wszystkim panuje, ma wszystko ujęte 

w swych odwiecznych planach i wszystko jest pod Jego kontrolą i obraca to ku dobremu. 

Mając to na uwadze, łatwiej nam będzie być szczęśliwym, pomimo spotykających nas 

czasami problemów. 

A później, w klimacie Bożonarodzeniowych kolęd, przenieśliśmy się, za sprawą opowieści 

ks. Mirka Czyża i wyświetlanych slajdów, do odległego Betlejem, do Nazaretu, nad rzekę 

Jordan i pod ścianę płaczu w Jerozolimie. Najdłużej zatrzymaliśmy się w Jad Waszem – 

z hebrajskiego Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu. To miejsce, 

założone w 1953 roku w Jerozolimie, jest poświęcone żydowskim ofiarom Holokaustu. 

W jednej z sal Muzeum umieszczono symboliczne kamienie, na których wyryto liczbę 

zgładzonych Żydów w poszczególnych krajach europejskich. W innej zgromadzono ponad 

3 mln kart z nazwiskami zamordowanych w obozach koncentracyjnych. W  1987 

w Muzeum powstał swoisty pomnik ku czci 1,5 mln żydowskich dzieci, ofiar Holocaustu - 

tzw. Hala Imion, ufundowana przez E. i A. Spieglów z Kalifornii, w której, w przestrzeni 

rozjarzonej tysiącami świec płonących ku czci małych męczenników (m.in. syna 

fundatorów - Uziela), rozlegają się głosy wymieniające ich imiona, wiek i kraj, z którego 

pochodzili. Sam termin „Jad Waszem” oznacza „miejsce i imię” (lub „pomnik i imię”) 

i zaczerpnięty jest z 56 księgi Izajasza: „Przyznam w moim domu i w obrębie moich 

murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie 

będzie starte”.  Wśród przeszło 11 tysięcy Polaków, których upamiętniono, jako tych, 

którzy wspierali naród wybrany, znalazł się Henryk Sławik, pochodzący z Szerokiej koło 

Jastrzębia. Razem z premierem Węgier uratował ok. 5000 żydowskich dzieci. Słysząc te 

niesamowite opowieści, nasze serca przepełniała wdzięczność za Bożą opiekę nad nami, 

naszymi bliskim i nad naszymi domami. Ogromnym błogosławieństwem jest żyć 

w czasach pokoju- doceniajmy to i dziękujmy za to Panu, bo przecież niestety nie 

wszystkim bywa to dane. 

Spotkanie zakończyły wspólne życzenia, prezenty, błogosławieństwo  i modlitwa. Adwent 

dla chrześcijan to Radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. Myślę, że wspólnie 

spędzony czas, wypełniony śpiewem, rozmowami, rozważaniami, strawą dla ducha i dla 

ciała, był dla nas pełnym radości i błogosławieństw. Dziękujemy za to naszemu Panu 

i tym wszystkim, którzy o to zadbali, żebyśmy tą radość mogli też zabrać do 

naszych domów i naszych bliskich. 
__________________________________________________________________|Grażyna Jarosz 
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Przegląd wydarzeń parafialnych 

 Tradycyjnie, w czasie Adwentu, seniorzy naszych parafii wzięli udział 

w przedświątecznych spotkaniach. W Warszowicach takie spotkanie odbyło się 

w pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada, w Żorach dwa tygodnie później, 11 

grudnia. Jak zwykle, była to okazja do wspólnego śpiewu, rozmów i świątecznej 

refleksji. Nie zabrakło także pysznego poczęstunku w urokliwych dekoracjach. 

Paniom, które zaangażowały się w przygotowanie spotkań, należą się duże słowa 

uznania. 

 Kolejną adwentową tradycją naszych parafii są gwiazdki dla dzieci w czasie 

ostatniego adwentowego nabożeństwa. I tak w Warszowicach mogliśmy zobaczyć 

przedstawienie historii narodzin Pana Jezusa, a w Żorach mogliśmy już razem 

z dziećmi kolędować. Wszystkie dzieci otrzymały też upominki. Dzieciom i ich 

opiekunom, którzy wspólnie przygotowali oba świąteczne programy artystyczne, 

bardzo dziękujemy za tę dawkę radości. 

 W czasie Adwentu zostały zebrane ofiary celowe przeznaczone na zakup paczek 

świątecznych dla dzieci. W Żorach zebrano 3200zł, w Warszowicach – 704zł. Za 

wszystkie dary serdecznie dziękujemy. 

 Po niedzielnych nabożeństwach adwentowych w obu naszych parafiach 

rozstawione były stoiska ze świecami wigilijnymi, opłatkami, kalendarzami 

i literaturą. Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w ich prowadzenie. 

 Od stycznia funkcję kościelnych w żorskiej parafii przejmą państwo 

Nizkiewiczowie. Życzymy im Bożego Błogosławieństwa w tej służbie. 

 W grudniu, w żorskim kościele przeżywaliśmy Chrzest Św. dwójki dzieci. 

Ochrzczeni zostali Zuzanna Wala oraz Wojciech Niemczyk. Oboje, wraz 

z najbliższymi, powierzamy opiece Niebieskiego Ojca z życzeniami Jego opieki. 

 W minionych tygodniach Pan Bóg odwołał spośród nas Hildegardę Konieczny 

(Warszowice) oraz Helmuta Sklarka (Żory). Pamiętajmy o zasmuconych 

rodzinach w naszych modlitwach. 
_______________________________________________________________________________  
 

Z życia Kościoła 
 W ostatnich dniach listopada Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął 

uchwałę o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Reformacji na terenie województwa. 

To trzecia tego typu uchwała. Wcześniej podobne decyzje podjęły władze 

samorządowe województw śląskiego i dolnośląskiego. 

 Podczas grudniowego posiedzenia Konsystorz KEA podjął decyzję o zmianie na 

stanowisku dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (oraz 

funkcji Ogólnopolskiego Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego). Ks. Grzegorz 

Giemza będzie pełnił tę funkcję do końca lipca 2017, zastąpi go diakon Paweł 

Gumpert, dotychczasowy zastępca dyrektora CME. 

 O wynikach akcji „Paczka pod choinkę” w naszych parafiach informowaliśmy 

w ostatnim numerze Biuletynu. Wszystkie paczki zostały już spakowane i ruszyły 

w drogę do potrzebujących dzieci. W tym roku udało się przygotować 5556 

prezentów, co jest dotąd najlepszym wynikiem akcji. Okazja do wyśrubowania 

rekordu już w przyszłym roku. 
_______________________________________________________________________________ 

 

Informacja 

Wierzę więc jestem – warszowicka młodzież działa 

Młodzież warszowickiej parafii bierze udział w ogólnopolskim projekcie Kościoła 

ewangelicko-augsburskiego i Światowej Federacji Luterańskiej „Wierzę, więc jestem”. 

W ramach tego projektu nasi młodzi samodzielnie stworzyli i zorganizowali akcję zbiórki 

na żorskie schronisko dla zwierząt.  

Zbiórka trwa w Warszowicach do 26 grudnia, stąd trudno jeszcze o słowo podsumowania. 

Jedyne, co udało się ustalić organizatorom już po pierwszej zbiórce (i to bez otwierania 

zapieczętowanej skarbonki; użyto metody wzierno-wstrząsowej), to rzecz następująca: 

„Stówa jak nic!” 
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Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji! Po każdym nabożeństwie młodzi czekają na 

darczyńców w koszulkach z logotypem „Wierzę, więc jestem” i ze skarbonką na datki 

pieniężne oraz pudłem na karmę, koce oraz chemię dla czworonogów. 
___________________________________________________________________|Tomasz Marek 

 
Zaproszenia 

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w czasie świąteczno-

noworocznym i styczniu:  

 Warszowice Żory 

Wigilia 15:00 16:15 

Boże Narodzenie 8:00 10:00 

Stary Rok 15:00 16:15 

Nowy Rok 15:00 10:00 

Święto Epifanii 8:30 10:00 

Niedziele 8:00 10:00 

 

 Podczas nabożeństw w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w naszych parafiach 

odbędzie się wprowadzenie w urząd nowych Rad Parafalnych. Wprowadzenia 

dokona zwierzchnik diecezji katowickiej KEA, ks. bp Marian Niemiec. Wygłosi 

również kazania w czasie tych nabożeństw. Serdecznie zapraszamy na tę 

uroczystość. 

 W trakcie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną. 

 Najbliższe spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbędzie się 

w środę, 28 grudnia o godz. 17:30. Beata i Grzegorz Buchtowie opowiedzą 

o Gruzji i Armenii. Zapraszamy. 

 Spotkanie Koła Pań w Żorach będzie miało miejsce we wtorek, 3.01, o godz. 

17:00. Zapraszamy wszystkie panie. 

 Zapraszamy też na Spotkanie Parafialne w Warszowicach we wtorek, 10.01 

w budynku parafialnym. 

 Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Biblią, dokładny termin zostanie podany 

w ogłoszeniach parafialnych.  

 Próby żorsko-warszowickiego Chóru Parafialnego odbywają się w Żorach 

w poniedziałki o godz. 18:00. 

 Młodzieży polecamy poświąteczne spotkanie – Diecezjalny Zjazd Młodzieży 

Ewangelickiej w Pszczynie. Choć hasło zjazdu to „Święta, Święta… i po Świętach” 

to z pewnością świątecznych akcentów nie zabraknie. Spotkanie rozpoczyna się 

o godz. 10:00. 

 Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna zaprasza na Uroczystą kolację dla 

małżeństw, która odbędzie się 13.01 o godz. 18:00 w restauracji Sztygarka 

w Chorzowie. Gośćmi spotkania będą Elżbieta i Marek Cieślarowie. Koszt 

uczestnictwa to 80 zł od pary, zapisy są przyjmowane do 6.01. Polecamy to 

spotkanie. 

 Niedzielne ogłoszenia parafialne można na bieżąco sprawdzić na stronach 

internetowych parafii. 
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Kontakt 
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar 

tel. 32-435-01-24 kom. 502311641 

e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl 

Katecheta –  

mgr teol. Tomasz Marek 

tel. 506 147 506 

ŻORY 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 32 4350124; 

 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

Kancelaria parafialna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek  

9:30-12:30 

środa: kancelaria nieczynna 

piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30 

niedziela: po nabożeństwie 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 32 4723447;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto:  

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 

czwartek 15:00-17:00 

niedziela: po nabożeństwie  

 

Parafialne strony internetowe: 
 

www.zory.luteranie.pl/zory 

www.facebook.com/PEAZory 

 
 

www.zory.luteranie.pl/warszowice 

www.facebook.com/PEAWarszowice 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  

(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 

 

 
Kącik dla dzieci 
Pamiętasz, w jakim mieście urodził się Pan Jezus? Gdzie mieszkali jego rodzice? Dlaczego 

musieli wyjechać? 
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Czy wiesz, co wskazywało drogę do Dzieciątka Jezus? Narysuj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


