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Hasło miesiąca:
Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku.

/Ps 130,6/

Powitanie
Czekam! Gdy tak mówimy, najczęściej mamy na myśli

pełną gotowość na coś ważnego, mającego się
wydarzyć lada moment. W takiej chwili wszystkie
przygotowania są już zakończone tak, by nic nie
odwracało naszej uwagi od tego, na co (na kogo?)
2016
oczekujemy. Niech taki będzie nasz Adwent. I ten, dziś
nr 82
rozpoczynany, prowadzący do pamiątki przyjścia Pana
Jezusa na ten świat, ale też i ten, w którym, jako
Kościół, trwamy cały czas, wiodący do ponownego przyjścia Pana po swoje dzieci. Niech
to będzie czas radości i czujnego trwania w oczekiwaniu na Jego przyjście!
W kolejnym numerze Biuletynu Parafialnego proponujemy kilka adwentowych myśli,
zachęcających do zweryfikowania naszej gotowości na przyjście Chrystusa. Polecamy
także przegląd wydarzeń ostatnich tygodni w naszych parafiach i w Kościele. Nie brakuje
też propozycji dobrych dźwięków, ciekawej lektury i zaproszeń na najbliższe wydarzenia.
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___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Rozmyślanie

Nie dołamie…
Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi
/Iz 42,3/

Grudzień, Adwent, Święta Bożego Narodzenia - rok kościelny przypomina nam, że
wypełnia się Boża obietnica o ratunku dla nas, ludzi. Bóg obiecał, zaraz po upadku
pierwszych ludzi - Adama i Ewy - że nie zostawi nas samych sobie. Od tego czasu cała
historia, czy to w życiu bohaterów wiary, czy narodu Izraelskiego, czy wreszcie przez
usta proroków, zapowiadała nadejście Mesjasza. Mesjasz, to ten, który ma przynieść
rozwiązanie naszych problemów - grzechu, zła, śmierci… Stary Testament wiele mówi
o tym, jaki będzie Jezus Chrystus, niektóre z tych obietnic są powtórzone po raz kolejny
w Nowym Testamencie. Tak jest też z wierszem z księgi proroka Izajasza, możemy go
także przeczytać w Ewangelii Mateusza 12:20.
Tylko, o co chodzi w tej obietnicy?
Izajasz obiecuje, że Mesjasz, który ma się narodzić, będzie współczujący i miłosierny.
Będzie delikatny i miły. Nie przyjdzie po to, aby burzyć, osądzać, oceniać. Nie będzie
niszczyć tego, co słabe - nadłamanej trzciny, ani gasić tego, co ledwo się pali gasnącego knota.
Jezus wybrał na swoich uczniów prostych rybaków. Spotykał się z tymi, którzy byli słabi
i chorzy. Z tymi, którzy kradli i oszukiwali. Z prostytutkami. Nie oceniał ich, nie zamęczał
długimi religijnymi wywodami, nie cytował im w kółko fragmentów ze Starego
Testamentu, nie „suszył im głowy”. Swoją obecnością, miłością, swoim przykładem tym zmieniał ich życie.
Ganił tych, którzy wynosili się nad innych - jak w przypowieści o faryzeuszu i celniku (Łk
18:10-14). Tych, którzy krytykowali cudze postępowanie - widzisz źdźbło w oku brata
swego, a w swoim nie widzisz belki (Łk 6:42). A najbardziej krytykował tych, którzy
doskonale znali Boże Słowo, przed ludźmi byli niczym „święci”, a ich serca były puste,
dumne i zimne (Mt 23:27-32).
Tyle jest w nas oceniania innych. Tego jak żyją. Jak pracują. Jak jedzą. Jak wychowują
dzieci. Jak prowadzą swój dom. Jak udzielają/nie udzielają się w kościele. Tyle wersetów
biblijnych nam się nasuwa jak myślimy o tym, albo tamtym… "to powinien sobie
przeczytać!”, "dokładnie do niego dziś ksiądz mówił na kazaniu!”.
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Wyobraźmy sobie, że Jezus by się tak zachowywał. W gronie swoich uczniów mówił w ten
sposób o ludziach, których spotykał… A On zamiast tego do prostytutki mówił: "idź, i ja
ciebie nie potępiam” (J 8:1-11) Ze złodziejami, celnikami siadał do posiłku!
A my przecież nie możemy z nią rozmawiać - za to, co zrobiła!
Temu ręki nie podam, bo tak się zachował!
Tak się ubrała, jak w ogóle wierząca osoba może tak wyglądać.
Nie pomodlił się przed posiłkiem, nie przyszedł do kościoła, nie śpiewał w kościele, nie
pomógł, nie zrobił…. przykładów można mnożyć.
Nigdy nie mamy pełnego obrazu tego, jak wygląda cudze życie. Przez co dana osoba
przechodzi. Dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje. Jezus to wiedział. A jednak
pozostał miłosierny. Miły. Współczujący. Nie tylko dla tych, których lubił. Nie tylko dla
tych, którzy dla niego byli mili.
Urodziny takiego Jezusa świętujemy w tym miesiącu. "Trzciny nadłamanej nie dołamie
ani knota gasnącego nie dogasi”. Okażmy sobie nawzajem więcej łaski i miłosierdzia. Nie
oceniajmy postępowania innych, tylko swoje. Nie komentujmy cudzego życia, ale przez
własne życie dajmy przykład tego, jak postępować. Nie pielęgnujmy gniewu (nawet
w naszym odczuciu słusznego!) ani urazy.
Dziękujmy Bogu, że nasz Zbawiciel względem nas jest wyrozumiały, że pomimo naszych
błędów, złego postępowania, złych decyzji, odchodzenia od niego, nie zostawia nas
samych sobie. Dziękujmy za jego łaskę, która każdego dnia jest świeża i nowa.
___________________________________________________________________|Ewa Issel-Cieślar

Rozmyślanie

Spotkanie z Bogiem. Spotkanie z człowiekiem (1)
Pamiętam z dzieciństwa opowieść o pewnej, niezwykle religijnej kobiecie, która
„wymodliła” sobie spotkanie z Bogiem. Przygotowania ruszyły natychmiast. Gruntowne
porządki, przygotowania do wystawnej kolacji, odświętny strój… roboty było mnóstwo,
a czasu tak mało… gdy zbliżał się wyznaczony czas spotkania, gorączkowe przygotowania
przerwał dźwięk dzwonka. W drzwiach stał bezdomny, szukał miejsca, w którym mógłby
się ogrzać i schronić przed panującym na zewnątrz chłodem. „Nie teraz! Nie mam czasu,
czekam na kogoś ważnego! Przyjdź kiedy indziej!” – odpowiedź była niemal tak zimna,
jak powietrze tego wieczoru. Gdy zegar wybił ustaloną godzinę, dzwonek do drzwi
ponownie oznajmił przybycie gościa. „Tym razem to na pewno Pan!” – pomyślała kobieta
i pobiegła otworzyć. W progu zastała jednak tylko małą głodną dziewczynkę, proszącą
o coś do zjedzenia. Choć stół w pokoju gościnnym uginał się od potraw przygotowanych
na ten wieczór, także prośba dziecka spotkała się z odmową. Pan Bóg tymczasem nadal
nie nadchodził. Nie doczekawszy Wyjątkowego Gościa, bohaterka w modlitwie przed
snem wyraziła swoje rozczarowanie z tego powodu. Odpowiedź przyszła natychmiast:
„Dziś byłem u ciebie dwa razy i ani razu nie wpuściłaś mnie do siebie. Nie pozwoliłaś mi
skorzystać z ciepła twojego domu, odmówiłaś, gdy prosiłem cię o coś do zjedzenia”.
W okresie przedświątecznym (ostatnio coraz dalej wykraczającym poza czas Adwentu),
coraz powszechniejsze są różnego rodzaju akcje wspierające tych, którzy z różnych
względów znaleźli się w trudnej sytuacji. Prezenty, zbiórki pieniędzy, żywności, koncerty
charytatywne… jak grzyby po deszczu rosną kolejne okazje, by w ferworze przygotowań
do świętowania, sprawić, by czyjeś święta stały się, choć trochę, bardziej wesołe.
Niedawno zakończyliśmy zbiórkę „Prezentów pod choinkę”. Wystarczy przejrzeć zdjęcia
z poprzednich lat, pełnych świecących radością oczu, by zorientować się, jak wielki efekt
daje niepozorne pudełko po butach, wypełnione słodyczami, drobnymi zabawkami czy
nową parą rękawiczek… tak niewiele, by na małej twarzyczce wywołać uśmiech, dać
sygnał, że ktoś o nich myśli, pamięta, chce sprawić przyjemność…
Wraz z czasem Adwentu rusza kolejna inicjatywa. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
prowadzone wspólnie przez Diakonię naszego kościoła, prawosławny Eleos i katolicki
Caritas, wspiera dzieci w Polsce (poprzez dofinansowania posiłków w szkołach, zakup
podręczników czy wsparcie leczenia i rehabilitacji). W ramach akcji, w parafiach są
dostępne świece, których zakup wspiera fundusz przeznaczony na pomoc dla dzieci,
podopiecznych tych trzech organizacji. Dla nas to niewielki gest, dla nich poważne
wsparcie.
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Bóg wyciągnął do nas swoją rękę posyłając swojego Syna między nas. Pokazał, czego
oczekuje od swoich dzieci, dając przykład Chrystusa, miłość do Ojca realizującego
w miłości bliźniego. Przeciwstawiał, pełną miłosierdzia, służbę Jezusa wśród odtrąconych,
wykluczonych i chorych pustym formom i pokazowej pobożności faryzeuszy. To oni,
wyciągnięci z cienia obojętności, najmocniej świadczyli o Bożej Miłości. Miłości
przyjmującej formy niemożliwe do pojęcia przez religijnych przywódców. Wrażliwość na
cierpienie drugiego człowieka ma cechować także i chrześcijan, w myśl przypowieści:
„cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt
25,40). Bądźmy czujni i gotowi, nie przegapmy spotkania z Gościem, na którego
czekamy. Nie odsyłajmy Go od drzwi!
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Drogowskazy chrześcijanina
„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam,
radujcie się”
/Flp 4,4/

Ta radość jest owocem i skutkiem wiary.
Gdzyż nie jest możliwe, by serce radowało
się w Bogu, jeśli przedtem weń nie
uwierzyło. Tam, gdzie nie ma wiary, tam na samo wspomnienie lub myśl o Bogu jest
tylko lęk, ucieczka, trwoga i smutek. W takich sercach panuje nawet nienawiść i wrogość
wobec Boga. I powodem, dla którego serce obwinia się w swym sumieniu i nie wierzy, że
Bóg jest mu łaskawy i przyjazny, jest to, że ono wie, że Bóg jest wrogi grzechowi
i surowo go karze. Dlatego ten list nie jest napisany dla grzeszników, ale dla świętych.
Grzesznikom trzeba przedtem powiedzieć, jak mają się uwolnić od grzechu i przyjąć
łaskawego Boga. A wtedy radość zrodzi się sama z siebie, gdyż nastąpiło wyzwolenie od
złego sumienia. I o takiej radości mówi tu święty Paweł. Nie ma tu grzechu, lęku przed
śmiercią czy piekłem, a tylko radosna, mocna ufność Bogu i jego łasce. „Powtarzam,
radujcie się” – to powtórzenie apostoła wzmacnia jego napomnienie, a jest ku temu
potrzeba. Bo jeśli czasem popadlibyśmy w grzech, to niech nasza radość w Bogu będzie
silniejsza niż smutek z powodu grzechu.
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/
_______________________________________________________________________________

Relacja

Nowozelandzkie wspomnienia - PTEw
Dnia 26.10.2016r. (środa) o godz. 17tej odbyło się kolejne spotkanie Żorskiego

Oddziału PTEw na plebanii parafii E-A w Żorach.
Gościem spotkania była p. Wiesława Pawletko, która przedstawiła nam Nową Zelandię państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku, oraz swoje wrażenia
z podróży do tego kraju na przełomie lutego i marca 2013r. Mieliśmy okazję podziwiać
ten piękny i egzotyczny kraj z perspektywy luksusowego statku wycieczkowego
o długości 330 m.
Na spotkaniu była również degustacja miodu z drzewa manuka, który ma silne
właściwości bakteriobójcze i ciekawy smak. Oglądaliśmy też tamtejszą biżuterię oraz
maskę maoryską, której oczy były powleczone masą perłową.
Podróż rozpoczęła się od Auckland, rejonu wulkanicznego, poprzez Tauranga i Zatoki
Obfitości (tam podziwiać mogliśmy urokliwe jezioro wulkaniczne Tarawera), następnie do
Picton, małego miasteczka, w którym mieści się drewniany most o nazwie "z miasta nad
morze" (nadal spełniający tę funkcję). Kolejnym odwiedzonym miejscem było Wellington,
stolica Nowej Zelandii, miasto o szkockich korzeniach i bardzo ciekawej architekturze
budynków, dalej Akaroa, miejscowość słynąca z hodowli i produkcji masy perłowej oraz
Dunedin, gdzie mieści się przepiękny dworzec kolejowy, z którego można się było
wybrać w głąb kraju i do miejsca, gdzie był kręcony film "Władca Pierścieni". Co ciekawe,
miasto jest znane również z Baldwin Street (ulicy o największym na świecie nachyleniu).
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Ostatnim omawianym miejscem był Fiordland, region o potężnych fiordach, ciągnących
się przez 19 km z widocznymi z daleka górami o wysokości 3 i 4 tys. m n.p.m.
Charakterystycznym dla Nowej Zelandii zwierzęciem, symbolizującym Siły Powietrzne
kraju jest ptak kiwi - nielot, często też widoczny w biżuterii. W Nowej Zelandii nie
występuje ani jeden gatunek węży. Roślinność Nowej Zelandii jest znacznie większa
i potężniejsza, niż w innych rejonach świata, ze względu na bardzo sprzyjający klimat, co
można było zauważyć na zdjęciach. Potężne czerwone sekwoje, niegdyś służące
Maorysom (pierwszym mieszkańcom Nowej Zelandii, obecnie stanowiącym 15%
populacji) do budowy łodzi, oraz olbrzymie paprocie, także symbolizujące ten kraj oraz
plantacje kiwi (zwanego też agrestem chińskim), przywiezionego dawno temu przez
Chińczyków.
W tym wszystkim, co zobaczyliśmy, można było dostrzec piękno Bożego stworzenia
i chciało się ochoczo zaśpiewać słowami pieśni: "Jaki piękny świat, wspaniały świat,
cudowny świat Stwórca nam dał”.
_______________________________________________________________|Daniela Wiśniewska

Przegląd wydarzeń parafialnych




W ramach akcji Prezent pod choinkę w naszych parafiach przygotowano 38
paczek. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji w ten sposób, lub też
wpłacając pieniądze na tzw. „Wirtualną Paczkę” na konto CME. Liczymy też na
poprawę tego wyniku w czasie przyszłorocznej akcji!
W listopadzie, w kościele w Warszowicach, Chrzest Św. przyjęła Hanna Śniegocka.
Ją, wraz z jej najbliższymi, polecamy w modlitwie opiece naszego Pana.

_______________________________________________________________________________

Z życia Kościoła








W Święto Reformacji, w Kościele Jezusowym w Cieszynie, miała miejsce inauguracja
centralnych krajowych obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. W czasie
uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił ks. bp Marian Niemiec.
Również 31 października, w szwedzkim Lund, odbyła się uroczystość inauguracji
międzynarodowych obchodów jubileuszu Reformacji. W ekumenicznej
modlitwie wzięli udział m.in. papież Franciszek, zwierzchnicy luterańskiego kościoła
Szwecji, Światowej Federacji Luterańskiej. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
reprezentował ks. bp Jerzy Samiec.
W kościele w Golasowicach odbyła się kolejna „Noc z Lutrem”, reformacyjne
spotkanie skierowane głównie do młodzieży. Wspólny śpiew prowadził Zespół CME,
rozważaniem podzielił się ks. Wojciech Pracki z Opola.
W hali zabrzańskiego MOSiR-u w sobotę, 5 listopada, rozegrano 18. Ewangelicki
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana.
W Bielsku-Białej, w sobotę, 5 listopada, w ramach Śląskiego Forum
Reformacyjnego, odbyły się wspólne obrady Synodów Diecezjalnych diecezji
cieszyńskiej i katowickiej KEA.
25 listopada Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął rezolucję w sprawie
ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji. Wcześniej (we wrześniu)
podobną uchwałę przyjął Sejmik Województwa Śląskiego, ustanawiając rok 2017
Rokiem Reformacji.

_______________________________________________________________________________

Wybory do Władz Parafialnych - wyniki

Informacja

W niedzielę, 20 listopada, miały miejsce w naszych parafiach
Zgromadzenia Parafialne, które wyłoniły skład Rad Parafialnych
i Komisji Rewizyjnych oraz delegatów do Synodu Diecezji
Katowickiej nowej kadencji. W wyniku głosowania wybrano
władze parafii:
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WARSZOWICE
Kandydaci do Rady Parafialnej

Alfred Hejnoł
Ruta Janota
Jerzy Strzoda
Ewa Jaschkowitz
Krzysztof Karzełek
Danuta Orawska
Marek Plinta
Marek Cimała

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej

42
42
39
36
34
34
33
31

Mariola Lipus
Helena Rucka
Jan Orawski

44
43
43

Kandydat do Synodu Diecezjalnego

Ewa Jaschkowitz

46

Uprawnionych do głosowania:154 osoby
W głosowaniu wzięło udział 49 osób
W wyborach do Rady Parafialnej oddano 43 głosy ważne i 6 głosów nieważnych
W wyborach do Komisji Rewizyjnej oddano 48 głosów ważnych i 1 głos nieważny
W wyborach do Synodu Diecezjalnego oddano 46 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.
_______________________________________________________________________________

ŻORY
Kandydaci do Rady Parafialnej

Eryk Cimała
Józef Chmiel
Szymon Samoraj
Andrzej Jarzyna
Marek Maciejczyk
Laura Szendzielorz
Walter Parot
Janina Niemczyk
Gerard Gnida
Iwona Kijonka-Walczok
Dariusz Gola
Daniela Wiśniewska
Roman Cieślar
Henryk Szewczyk
Wojciech Muchowicz

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej

128
114
114
109
109
103
95
92
91
91
86
77
73
71
57

Aleksandra Maciejczyk
Irena Krzywoo
Katarzyna Wita

150
140
121

Kandydaci do Synodu Diecezjalnego

Eryk Cimała
Szymon Samoraj
Michał Liszka
Wojciech Muchowicz

125
122
109
64

Uprawnionych do głosowania było 413 osób
W głosowaniu wzięło udział 169 osób
W wyborach do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Synodu Diecezjalnego oddano 162
głosy ważne, 6 głosów nieważnych oraz jeden głos nie został oddany (jedna osoba nie
oddała karty do głosowania).
Osoby, których nazwiska zostały wpisane pogrubioną czcionką, wejdą w skład
odpowiednich władz parafialnych. Osoby, których nazwiska wpisano pochyłą czcionką,
będą pełnić funkcję zastępców.
Zgodnie z przepisami prawa kościelnego wyniki wyborów podlegają zatwierdzeniu przez
Radę Diecezjalną.
_______________________________________________________________________________

Wnioski Konserwatora – wersja skrócona

Informacja

W październiku br. wykonane zostały badania odkrywkowe na obecność polichromii.
Badania sondażowe przeprowadzono w części ołtarzowej i na ścianie tęczowej. Polegają
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one na analizie kolejnych warstw farby, jakie pojawiały się na ścianach w wyniku licznych
remontów. Trudność w analizie powierzchni warstw farb wynika z tego, że kościół
wielokrotnie był przemalowywany.
Nie znamy wystroju kościoła sprzed wojny. Przypuszczamy, że widniejąca na materiałach
ikonograficznych (zdjęciach) polichromia pochodzi z lat 50-tych ale nie możemy
wykluczyć, że jest to wystrój jeszcze z lat 30-tych XX wieku. W wyniku
przeprowadzonych badań możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że
polichromia ta to najstarszy wystrój kościoła. Zachowana warstwa malarska, stanowiąca
tę polichromię, znajduje się bezpośrednio na tynku pokrytym pobiałą wapienną lub
gładkim wymalowaniem w kolorze białym.
Najstarsza polichromia zachowała się w różnym stanie pod warstwą przemalowań.
W górnych partiach prezbiterium oraz po prawej stronie ściany tęczowej jej stan wydaje
się być najlepszy. Zachowała się forma ornamentów oraz ich żywa kolorystyka.
Gorzej zachowana jest polichromia na ścianie wschodniej prezbiterium i po stronie
północnej na ścianie tęczowej. Powodem tego była prawdopodobnie zmiana aranżacji,
poprzez dodanie z lewej strony ściany tęczowej medalionu z głową Chrystusa i wymiana
stolarki okiennej w którą wstawiono nowe witraże. Najprawdopodobniej w tym czasie
ściany te zostały oczyszczona do warstwy tynku. Tam zachował się tylko negatyw, (bez
warstwy wykończeniowej), który będzie pomocny przy odtworzeniu kolorystyki i formy
ornamentu na podstawie fotografii archiwalnych. Pełny obraz stanu zachowania
uzyskamy dopiero po odsłonięciu całości polichromii.
W 1978 roku pojawiła się jeszcze jedna polichromia wykonana przez p. Romana Nygę
z Bierunia stanowiąca nowy wystrój, po którym nie zachowały się ślady.
Na podstawie uzyskanych informacji wiemy, ze odkryta polichromia nadaje się do
konserwacji i rekonstrukcji. W przyszłym roku będziemy starać się pozyskać dotacje
z kilku źródeł: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Marszałka Województwa
Śląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Gminy Żory.
W najbliższym czasie prace będą kontynuowane w pozostałej części kościoła. Trzeba
także zaprojektować kompleksowo cały wystrój świątyni, m.in. na potrzeby składania
ww. wniosków o dotacje.
_______________________________________________________________________________

Tomasz Żółtko „Atrofia doczesności”

Polecamy

Najnowsza, trzynasta produkcja w dorobku Tomka
Żółtko. Płyta niezwykła, tekstowo oraz muzycznie
absolutnie odmienna od wszystkiego tego, co "dzieje
się"
na
polskim
rynku.
Płyta
eklektyczna,
wymagająca, pełna zaskoczeń ale też wzruszająca
i przez to, że bardzo osobista - "targająca za duszę".
Jeśli znasz Tomka i cenisz jego muzykę, ta płyta jest
dla ciebie. Jeśli nie znasz, polecam wszystkim
zmęczonym "pospolitością i nijakością".
Płytę można zamówić w sklepie internetowym ccm.pl
lub za pośrednictwem parafii w kancelarii. Cena płyty:
35zł
_______________________________________________________________________________

W kancelariach parafialnych można zakupić:
Kalendarze na 2017 rok: jednostronny (3 zł), kartkowy Dobry Zasiew (7 zł),
ścienny tzw. „szwajcarski” (15 zł)
Książki: S.Adamus, E.Pawlas „Narodzenie Pana Jezusa” (7 zł), S.Adamus „Rodzinny
Adwent” (15 zł), L.Czyż „Gdzie jest Betlejem?” (15 zł)
Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom: mała (5 zł) lub duża (15 zł)
Opłatki wigilijne (1 zł)
Prenumerata „Zwiastuna Ewangelickiego” (koszt rocznej prenumeraty – 110 zł)
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W najbliższym czasie będą także dostępne Kalendarz Ewangelicki z dodatkiem „Z Biblią
na co dzień” – szczegóły zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.

_______________________________________________________________________________

Zaproszenia

















Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w czasie Adwentu w niedziele
o stałych porach – w Warszowicach o 8:00 i w Żorach o 10:00. Zapraszamy także na
tygodniowe nabożeństwa adwentowe w środy, w Warszowicach o 16:00
i w Żorach o 17:30.
W trakcie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną.
Zapraszamy seniorów naszych parafii na spotkania adwentowe. W Warszowicach
odbędzie się ono 27 listopada po nabożeństwie, w Żorach, 11 grudnia po
nabożeństwie w budynku parafii.
Nabożeństwo w drugą niedzielę Adwentu (4.12) będzie połączone z nabożeństwem
dla górników z okazji ich święta.
W czwartą niedzielę Adwentu (18.12) w naszych parafiach odbędą się gwiazdki dla
dzieci.
W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy na nabożeństwa na godz. 15:00
w Warszowicach i 16:15 w Żorach.
Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział Żory, zaprasza na spotkanie
autorskie z ks. Karolem Macurą (proboszczem PEA w Drogomyślu) połączone
z promocją książki „Patrzeć, dostrzec, zrozumieć. O ewangelickiej wrażliwości na
sztukę”. Spotkanie odbędzie się w środę, 30 listopada, w Sali parafialnej PEA
w Żorach, o godz. 17:30. Podobnie jak każde spotkanie PTEw, ma charakter otwarty,
do udziału zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane podejmowaną tematyką.
Spotkanie Koła Pań w Żorach będzie miało miejsce we wtorek, 6.12, o godz. 17:00.
Panie z Żor i Warszowic zapraszamy do Studzionki na wspólne spotkanie Kół Pań.
Będzie ono miało miejsce w środę, 21 grudnia, o godz. 16:00.
Zapraszamy na Spotkanie Parafialne w Warszowicach we wtorek, 13.12
w budynku parafialnym.
Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Biblią, które odbędzie się w parafii w Żorach
w czwartek, 15.12 o godz. 17:00.
Próby żorsko-warszowickiego Chóru Parafialnego odbywają się w Żorach
w poniedziałki o godz. 18:00.
Parafia w Gliwicach zaprasza na koncert świąteczny Mate.O, który odbędzie się
w gliwickim kościele ewangelickim 9 grudnia o godz. 19:00. Wysłuchać będzie można
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materiału z płyty „Pieśni naszych ojców”, tradycyjnych chrześcijańskich pieśni
w nowych, nieraz zaskakujących aranżacjach. Wstęp wolny.
Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia na
Rodzinne Spotkanie w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Jak co roku,
w programie znalazło się wspólne kolędowanie, spektakl familijny („Arka Noego”),
gość muzyczny, słowo na podstawie wybranego motywu biblijnego (ks. G.Giemza),
poczęstunek. Spotkanie odbędzie się 26.12 o godz. 16:00. Bilety (12 zł) do nabycia
w Księgarni Warto oraz w kasach teatru na pół godziny przed spotkaniem.
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Kontakt
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar
tel. 32-435-01-24 kom. 502311641
e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl
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
Parafialne strony internetowe:
www.zory.luteranie.pl/zory
www.facebook.com/PEAZory

Katecheta –
mgr teol. Tomasz Marek
tel. 506 147 506
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

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
Czy wiesz, dlaczego na wieńcu adwentowym są 4 świece?
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