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Hasło miesiąca: 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go 

tu, ale wstał z martwych. 
/Łk 24,5-6/ 

 

Powitanie 

 Już prawie jesteśmy na miejscu. Na horyzoncie widać 

już sylwetkę Świętego Miasta. Towarzyszymy 
Nauczycielowi w Jego drodze. Podbudowani cudami, 
pełnymi mocy słowami, przekonani, że w Jerozolimie 
czeka niechybne zwycięstwo. Wolność, władza i prestiż. 

I, choć słyszymy słowa o cierpieniu, śmierci 
i zmartwychwstaniu, nie zaprzątamy sobie nimi zbytnio 

głowy. To nas nie dotyczy. To nas NIE MOŻE DOTYCZYĆ… a kiedy docieramy na miejsce 
i wydarzenia przybierają zapowiedziany przez Niego obrót, stajemy wobec nich 
kompletnie bezradni. 
A jednak dotyczy nas każdy krok, każdy etap. Zarówno ten najbardziej dramatyczny, 
kiedy, w ciemności Wielkiego Piątku, On zostawia nas, wstrząśniętych pod krzyżem na 

Golgocie, by za nas stoczyć śmiertelny bój o nasze życie. Ale, o ile jesteśmy gotowi to 
przyjąć, dotyczy nas również światłość wielkanocnego poranka, gdy staje się jasne, że 
bój o moją i Twoją duszę został wygrany! Wierzysz w to? 
Kwietniowy numer Biuletynu Parafialnego łączy w sobie emocje całego Wielkiego 
Tygodnia, wieńczone wielkanocną radością ze zmartwychwstania. Nie zabrakło oczywiście 
przeglądu minionych wydarzeń i zaproszeń na nadchodzące spotkania. Tych jest w tym 
miesiącu wyjątkowo dużo. Chcemy zaproponować nie tylko te najbliższe parafialne 
spotkania, ale również pierwszą część kalendarza wydarzeń związanych z obchodami 

Jubileuszu 500 lat Reformacji w naszej diecezji. Zachęcamy do zapoznania się z tą 
ofertą i wybrania z niej czegoś dla siebie. Niech Boże działanie zawsze dotyczy każdego 
z nas! 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj  

 
Rozmyślanie 

Zasłona 

Co czujesz czytając po raz kolejny historię Wielkiego Tygodnia? O czym myślisz patrząc 

na scenę wjeżdżającego przez bramę Jerozolimy Jezusa otoczonego tłumem wołającym 
„Hosanna Synowi Dawidowemu!”? Czy dziwi Cię ten sam tłum wykrzykujący przed 
pałacem Piłata „Ukrzyżuj go!” i wyprowadzający wśród szyderstw poza miasto 
skatowanego więźnia – wroga publicznego numer jeden? 
Ten tłum to my. W tym zbiegowisku stoimy ramię w ramię krzycząc na cześć Mistrza, 
kiedy jest nam dobrze w Jego towarzystwie. To także my sprzedajemy Go za wizję 

lepszego jutra, ciekawszego życia, wyższych celów. To my chowamy Go do kieszeni, albo 
wręcz odrzucamy od siebie, kiedy przychodzi skonfrontować się ze światem, uważającym 
Go za niewiele wartą bajkę dla naiwnych. To my domagamy się Jego śmierci, kiedy 
stanowi przeszkodę na drodze do realizacji wyobrażenia szczęścia i wartościowego życia 
(naszego lub czyjegoś wyobrażenia). Na jednej ze starych kaset usłyszałem tekst: 
„Jesteśmy wszyscy braćmi Judasza, choć każdy z nas gardzi nim. A tylko taka jest 
różnica między nami, że on raz zdradził, a my co dzień”. Mocne słowa, prawda? Trudno 

przychodzi odniesienie ich do własnego życia i równie trudno przychodzi zaprzeczenie ich 
prawdziwości. Tak samo trudna jest historia przypominana w Wielkim Tygodniu. 
W drodze na Golgotę aż prosi się o jakiś nagły zwrot akcji, spektakularny pokaz Bożej 
mocy, odwracający bieg historii, zanim jeszcze będzie za późno… tymczasem ta droga 
dobiega do końca, a jedyne, co wydaje się być niestandardowe, to nienaturalnie szybko 
zapadająca ciemność. I znowu, kiedy oczy wszystkich są skierowane na ukrzyżowanego 
Króla Żydowskiego, w napięciu oczekujących znaku, ten… umiera. Co za prozaiczny 
koniec niezwykłej działalności nauczyciela! Dlaczego tak się stało? 
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Łatwo przeoczyć, że znak się pojawił, choć nie tam, gdzie możnaby się go spodziewać. 
Jerozolimska świątynia jest jakby na uboczu tych wydarzeń. A jednak istotne 
symboliczne zdarzenie ma miejsce właśnie tam. Zasłona oddzielająca miejsce święte od 
miejsca najświętszego (do którego niemal nikt nie miał dostępu) rozdziera się. Jedyna 
bariera oddzielająca grzesznika od Boga zostaje zniszczona. To w niej symboliczny obraz 

zyskują nasze grzechy, produkowane każdego dnia „nici” składające się na ciężką 
kurtynę, której nie sposób sforsować. Właśnie dlatego Boży Syn przeszedł tę najcięższą 
próbę i wyszedł z niej zwycięsko w wielkanocny poranek, by przez zasłonę naszych win 
mógł przebić się blask Bożej Miłości dla każdego z nas… „Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny” (J 3,16) Byłeś tam? Co stało się z Twoją zasłoną? 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj 

 
Rozmyślanie 

Śmierć i Życie 
Każde spośród największych wydarzeń naszej ery z czymś można skojarzyć. Upadek 

Cesarstwa Rzymskiego, chrzest Polski, odkrycie Ameryki, I i II wojna światowa, 
wynalezienie druku, radia, Internetu, podróż na Księżyc (wkrótce na Marsa?) i wiele 
innych, przełomowych dla ludzkości, wydarzeń przywołuje jakiś obraz, jakieś emocje. 

Nie inaczej jest z wydarzeniami Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Najczęstszym 
skojarzeniem jest Miłość. Trudno o lepsze. Łączy Wielki Piątek i Niedzielę Wielkanocną 
w jedno zbawcze wydarzenie.  
W kategoriach obrazu Wielki Piątek i Wielkanoc to dosłownie - śmierć i życie. Umieranie 
i powstanie do Życia. W taki sposób spójrz na to dzieło odkupienia! Co roku 
rozmyślamy o wielkim poświęceniu Zbawiciela, rozmyślamy nad ceną, jaką musiał 
zapłacić, by ewangelia mogła się stać ratunkiem pokutującego grzesznika. A czy oprócz 
rozmyślania... chodzi o coś więcej?  
Przecież te fundamentalne zasady, umierania dla siebie i powstawania do Życia, 
ustanowił Bóg wzorcami NASZEJ codzienności. Ale ukazywanie chrześcijaństwa takim, 
o jakim mówił Jezus i apostołowie, jest dziś co najmniej dziwne, czasem odpychające 
i zawsze szalenie ryzykowne. Alternatywą wydaje się być chrześcijaństwo sprowadzane 
do symboli, form i tradycji, gdzie każdy, przy odrobinie chęci, znajdzie coś dla siebie i coś 
od siebie dołoży. Tyle że taki „twór” jest fatalny w skutkach.  
Fatalny najpierw dlatego, że skrywa coś, co ujawni dopiero Sąd Ostateczny – brak Miłości 

dla Jezusa. A religijni gotowi są cierpieć dla religii. Znosić wiele udręk dla Boga! Walczyć 
do ostatniej kropli krwi w obronie swej wiary i przekonań. Co z tego, jeśli brakuje ufnego 
naśladowania Jezusa? W takiej formie ani to piękne, ani czcigodne. 
Fatalny także, gdyż wyznawcy takiej „religii” „zwiastują” „Boga” co do którego 
ostatecznie lepiej trzymać się na dystans. Gdy trzeba – owszem, blisko. Gdy potrzeby 
brak – daleko.  
Świat ku takim wierzeniom nas pociąga. Niewiele one kosztują a i wymagają tyle, by 

ostatecznie być zadowolonym z samego siebie. Rzeczy najważniejsze, duchowe, 
odkładamy na później. W końcu w tak wielu dziedzinach życia dajemy z siebie wszystko. 
Poświęcamy się dla innych, dla ważnych spraw. Resztki sił i czasu starczają jedynie na to, 
by pokusić się o odrobinę „swojej” wiary.  
Najtrudniej człowiekowi umierać, bo nade wszystko w naszym ciele pragnie królować 
nasze „ja”. Dlatego przybijamy Go do krzyża, by nam nie przeszkadzał żyć. Nasz rozum 
walczy z Jego Prawdą, szuka kompromisów. Zmęczenie, zabieganie i osobiste problemy, 
próbują wypełnić nasze istnienie.  
Dzięki Bogu za Wielki Piątek i Wielkanoc. Za Miłość przychodzącą w naszej niemocy. 
Widoczną w Jego umieraniu i powstawaniu do Życia. To poświęcenie domaga się twojej 
ciszy. Wzruszenia przed ofiarą złożoną zamiast nas. Wyparcia się samego siebie, które 
jest drogą umierania ku życiu i światłości! To umieranie dla grzechu opisał najlepiej 
ap. Paweł w 3 rozdziale listu do Kolosan, od 1 do 17 wiersza. Tam znajdziesz MOC 
TYCH ŚWIĄT w zwyczajnym człowieku. Przeczytaj proszę, jeśli masz odwagę:)  
A gdy, dzięki łasce Bożej, uda nam się umierać dla siebie, jak powstać do Życia? To już 

Jego sprawa! On ma moc tchnąć w ciebie Życie, Wolność, Nadzieję! Ma moc ukazać ci 
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najpiękniejsze barwy chrześcijańskiej wiary. Ma moc otwierać oczy i serce. Kształtować 
myśli. Rozniecać ogień Miłości, współczucia i poświęcenia... Bo Chrystus cierpiał za was, 
zostawiając wam przykład... (1P 2,21). 
___________________________________________________________________|ks.Bartosz Cieślar 
 

Drogowskazy chrześcijanina 
„[...]ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” 

/J 16,33/ 
 

No, i gdzie jest twa wściekłość, szatanie? 
Gdzie twoje zło, świecie? Gdzie twoja 
walka, ciało? Oto tu jest zwycięstwo. Oto 
jest dzień, który uczynił Pan, cieszmy się 

i radujmy z niego. O, aż trudno uwierzyć, jak szczęśliwą może być taka dusza! Bo skoro 
świat został zwyciężony, co może on uczynić? Co może zdziałać jego bóg i książę – 
diabeł? Gdy świat jest niczym, niczym jest też jego bóg i książę. Może on zabić ciało, 
pozbawić czci i majętności, ale przez to musi być podległym nam, choć wbrew swej woli, 
sługą dla naszego lepszego wiecznego życia. Oto co on z tego ma! 

/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać 

będę dzieła Pana. 
/Ps 118,16-17/ 

Wielkanoc  
to radosna wieść, że Pan żyje i jest pośród nas!  

To Jego zwycięstwo nad przemijaniem i śmiercią!  
 To nowa nadzieja!  

 To Nowy Początek drogi ku Życiu! 
Z życzeniami mocy i obecności Zmartwychwstałego Pana Jezusa 

w codziennych radościach i smutkach, 
Ks. Bartosz i Ewa Cieślar 

Autorzy Biuletynu Parafialnego 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
Relacja 

Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy? – Światowy Dzień 

Modlitwy 2017 
Przecudowne krajobrazy rajskich plaż, położonych na przeszło 7 tys. wysp, niesamowita 

zieleń tropikalnych lasów, lazurowy błękit wody, bogata i supernowoczesna metropolia 
z wieżowcami, a równolegle do tego, wybuchające wulkany, prymitywne chaty na palach, 
wioski zniszczone przez huragany i tajfuny (najbardziej znany to Yolanda z 2013), slumsy 
nad totalnie zaśmieconym brzegiem Pacyfiku, chata o powierzchni 18 m2 zamieszkana 
przez 30 osób i więzienie na 800 osób, w którym przebywa 3 800 ludzi, upchanych 
nieludzko, jak przysłowiowe „sardynki w puszcze”. Kraj odkryty przez Fryderyka 
Magellana, w którym używa się ok. 170 języków i ponad 300 dialektów, miejsce, gdzie, 

wg Narodowego Urzędu Statystycznego, 1 na 5 kobiet w wieku 15-49 doświadczyła 
przemocy fizycznej, w którym istnieje również przemoc seksualna, psychiczna 
i ekonomiczna, a także handel ludźmi. To tylko niektóre z migawek, przedstawiających 
Filipiny i sugerujących nam, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy tego 
państwa, o które, wspólnie razem, modliliśmy się 1 marca na tegorocznym Światowym 
Dniu Modlitwy. Tym razem swej szczodrej gościnności użyczyły nam, (ponad 250 
osób) parafie Pszczyna i Studzionka. Nasze spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem, 

prowadzonym przez panią diakon Renatę Raszyk. W tym roku liturgię do niego 
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przygotowały chrześcijanki z Filipin, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Czy 
jestem wobec ciebie niesprawiedliwy?”, na podstawie przypowieści z Ewangelii 
Mateusza 20.1-16. Młodzież przedstawiła nam pantomimę do tej historii, a chór 
pszczyńskiej parafii uświetnił nabożeństwo swymi pieśniami. Mogliśmy też złożyć ofiarę 
pieniężną na potrzeby Filipin, aby nie tylko samą modlitwą ich wesprzeć, ale też 

i materialnie im pomóc.  
W Sali OSP w Brzeźcach, do której przenieśliśmy się po nabożeństwie, pani Anna 
Rakowicz przybliżyła nam, poprzez slajdy i ciekawą prelekcję, to odległe miejsce. 
Uzupełnieniem wykładu była degustacja regionalnych dań z Filipin: ryż z zawiesistym 
sosem mięsnym, przepyszne mini naleśniki Lumpia, ciasta na bazie mąki ryżowej 
i mleczka kokosowego oraz tajemniczy deser „Halo Halo” – stanowiący miksturę owoców 
i płatków migdałów. 

Ten szczególny dzień, jakim jest Światowy Dzień Modlitwy, skupia wokół siebie 
chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o 130-letniej tradycji i obecnie 
obejmuje już ponad 170 krajów. W Polsce pierwsze nabożeństwo ŚDM (wtedy jeszcze był 
to Światowy Dzień Modlitwy Kobiet) odbyło się 4 marca 1927 r. w Kościele 
Baptystycznym w Łodzi. W naszej, międzyparafialnej, społeczności mamy 18-
letnią tradycję tych spotkań. Cieszy nas niezmiernie, że wspólnie razem umocnieni 
w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, możemy być taką jedną dużą rodziną, 

która, poznając tradycję, kulturę i problemy chrześcijan innych krajów, modli się 
o innych. Niesamowicie ważnym jest też, by zastanowić się nad samym sobą i nad tym, 
czy potrafimy cierpieć z cierpiącymi, okazując im solidarność i cieszyć się razem z tymi, 
którzy odnoszą sukces i powodzi im się lepiej od nas. Czy udało nam się ostatnio kogoś 
pochwalić i wyrazić swe uznanie? Czy nagradzamy innych za to, co robią? Czy tylko 
uważamy, że to „ich obowiązek” i nie usłyszą od nas dobrego słowa? Z tą i kilkoma 
jeszcze innymi, myślą, pozostawiła nas pani diakon Renata Raszyk, rozdając nam do 
przemyślenia, po powrocie do domu, pytania o naszą codzienność. 

Bardzo wszystkim dziękujemy za tak wspaniale przygotowane spotkanie i za 
wspólną społeczność. Za rok, jeśli Pan pozwoli, sami będziemy gospodarzami 
spotkania. Tematem liturgii na 2018 rok będzie hasło: „Wszystko co stworzył Bóg jest 
dobre”, przygotowane przez Komitet Światowego Dnia Modlitwy z Surinamu. Niech dobry 
Bóg udzieli nam swych sił i mądrości byśmy podołali temu zadaniu. 
____________________________________________________________________|Grażyna Jarosz 

 
 Relacja 

Marzec w PTEw 

„Śląskie Kościoły Łaski” – to temat prelekcji, którą na ostatnim spotkaniu Polskiego 

Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach poprowadzili panowie: Józef Król -prezes Zarządu 
Głównego PTEw i Jan Kliber - prezes oddziału PTEw w Jaworzu. 
Powyższy temat poprzedzony był nawiązaniem do wydarzeń historycznych, takich jak akt 
podpisania pokoju westfalskiego (1648r.), na mocy którego katolicki cesarz Ferdynand III 
został zobowiązany przez Szwedów do zezwolenia ewangelikom na wybudowanie trzech 
tzw. „Kościołów Pokoju”. Mogły one powstać wyłącznie poza murami miasta z nietrwałych 
materiałów (drewna, piasku, słomy i gliny) bez wieży i dzwonnicy, a czas ich budowy nie 
mógł przekroczyć jednego roku. Zgodnie z tymi wymogami wzniesiono „Kościoły Pokoju”- 
w Świdnicy i w Jaworze, które do dziś są w Europie największymi, drewnianymi 
świątyniami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Trzeci „Kościół Pokoju” 
zbudowany został w Głogowie, ale w 1758 r. doszczętnie strawił go pożar. 

Ciąg wydarzeń historycznych XVII wieku - agresywna kontrreformacja, wspierana przez 
dynastię Habsburgów, boleśnie dotknęła ewangelików, pozbawiając ich prawa do własnej 
wiary i kościołów. 
Dzięki interwencji króla szwedzkiego Karola XII, na mocy układów zawartych 
w Altransztacie (1707r.) z odebranych 656 kościołów zwrócono 104  oraz uzyskano zgodę 
cesarza Józefa I na budowę sześciu  kościołów nazwanych „Kościołami Łaski”. Ten 
niejednoznaczny akt zgody, obwarowany wieloma ograniczeniami, nie zniechęcił 
wiernych, lecz przeciwnie, wyzwolił w ludziach niezwykłe pokłady energii, woli i talentów, 

których owocem były nowe, piękne świątynie powstałe na Śląsku: w Korzuchowie, 
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Żaganiu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, w Miliczu i Cieszynie. Brak stabilizacji, 
niepokoje, zawiła historia, mgliste koleje dziejów, ograniczały ewangelikom wolę 
samostanowienia. 
Ponadto zawirowania II wojny światowej sprawiły, że z kościołów w Żaganiu 
i Korzuchowie ostały się tylko zabytkowe wieże. Pozostałe trzy kościoły przejął kościół 

katolicki. Jedyną świątynią spośród ,,Kościołów Łaski’’, która do dziś służy społeczności 
ewangelickiej jest Kościół Jezusowy w Cieszynie, zwany też „Matką Kościołów”- 
wzniesiony na „Wyższej Bramie”, którego wieża góruje dziś nad miastem. 
______________________________________________________________________|Elżbieta Sitek 

 

Przegląd wydarzeń parafialnych 

 Niedzielny wieczór, 5 marca, ponad 60-osobowa grupa z obu naszych parafii 
spędziła na kuligu i wspólnej biesiadzie w Wiśle-Czarnem. Pejzaże doliny Białej 
Wisełki, nawet w przedwiosennej szacie, robiły wrażenie. 

 Żorski kościół w pierwszą sobotę kwietnia gościł trzy chóry biorące udział w XII 
Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej 
i Pasyjnej. W naszym kościele koncertowały: Chór Canticum Novum z parafii 
p.w. św. Stanisława BM w Suszcu, Wyższobramski Chór Kameralny działający przy 
PEA w Cieszynie oraz Chór mieszany Canticum Iubilaeum, działający przy Bazylice 

Matki Boskiej w Limanowej.  
 W ostatnim miesiącu, w kościele w Warszowicach Chrzest Św. Przyjęła 

Magdalena Rygielska. Jej, oraz jej najbliższym życzymy Bożej opieki na drogach 
ich życia. 

 W minionym miesiącu pożegnaliśmy śp. Karola Kaletę, który spoczął na 
cmentarzu parafialnym w Żorach. Niech Dobry Bóg ma w swojej opiece bliskich 
zmarłego. 

 W ostatnim czasie w Żorach zostały przygotowane nowe tabliczki z numerami 
pieśni, wewnątrz kościoła i na wieży zamontowano banery okolicznościowe 
w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji. Po wycince drzew w ogrodzie 
parafialnym wykonano też prace porządkowe. Wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w te działania, serdecznie dziękujemy. 

_______________________________________________________________________________  
 

Z życia Kościoła 
 11 marca w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Synodu Diecezji 

Katowickiej nowej kadencji. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Radcą 
duchownym Rady Diecezjalnej został wybrany ks. Henryk Reske z Orzesza, radcą 
świeckim wybrano Jana Zachraja z parafii w Golasowicach. Kuratorem diecezjalnym 
został wybrany Artur Steinert z parafii w Pszczynie. Wybrano również piątkę 
świeckich delegatów diecezji do Synodu Kościoła: Jakub Cebula (parafia Kraków), 
Roman Fenger (Tychy), Emir Kasprzycki (Zabrze), Bożena Polak (Katowice) oraz Jan 
Zachraj (Golasowice). 

 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uhonorował 27 marca ks. bpa Ryszarda 
Bogusza tytułem doktora honoris causa uczelni. Jest to trzeci honorowy doktorat 
przyznany duchownemu naszego kościoła.  

_______________________________________________________________________________ 
 

 Informator 
Obchody Jubileuszu Reformacji – kalendarz wydarzeń 
W roku Jubileuszu 500 lat Reformacji odbędzie się szereg 

spotkań i wydarzeń, związanych z obchodami 
jubileuszowymi. Poniżej wykaz takich wydarzeń na terenie 
naszej diecezji w okresie od kwietnia do czerwca. Podobna 
lista znajdzie się również na stronach internetowych naszych 
parafii i będzie regularnie aktualizowana tak, aby każdy z nas 
mógł odnaleźć interesujące go spotkanie, w którym może 

wziąć udział.  
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Kwiecień 
3-9.04.2017 Wystawa biblijna w MDK w Katowicach-Bogucicach 
18.04.2017 
godz. 10:00 

Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Żorach 

22.04.2017 
godz. 20:00 

Pokaz laserowy w kościele Marcina Lutra 
w Siemianowicach 

30.04.2017 Zabrze; Otwarcie wystawy o Biblii 
Konferencja „Współczesny język religijny na ambonie 
i w katechezie 

Maj 
7.05.2017 Diecezjalne Święto Pieśni w kościele Marcina Lutra 

w Chorzowie 
Rok Reformacji z chórami wyższych uczelni 

14.05.2017 
godz. 18:00 

Koncert chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w kościele 
w Siemianowicach 

21.05.2017 
godz. 18:00 

Koncert chóru Akademii Muzycznej w kościele 
w Chorzowie 

28.05.2017 
godz. 18:00 

Koncert chórów Politechniki Gliwickiej w kościele 
w Mysłowicach 

28.05.2017 
godz. 18:00 

Koncert chóru Harmonia Uniwersytetu Śląskiego 
w kościele w Katowicach 

Żorski Tydzień Reformacyjny 
18-25.05.2017 Wystawa Biblii w Muzeum Miejskim w Żorach 
25.05.2017  Projekcja filmu „Luter” w Kinie na Starówce  

godz. 18:00 

Czerwiec 
1.06.2017 Konferencja „500 lat Reformacji w Częstochowie” 
2.06.2017 Koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata 

Silesia w kościele Zmartwychwstania Pańskiego 
w Katowicach. 
Odsłonięcie tablicy przed kościołem z nazwiskami 
znanych ewangelików związanych z Katowicami 

4.06.2017 Reformacyjne świętowanie w Zabrzu 
10.06.2017 Ogólnopolski Przegląd Chórów Pieśni Ewangelickich 

w Katowicach; Patronat honorowy: ks. bp Jerzy Samiec, 
abp Wiktor Skworc, prezydent Katowic Marcin Krupa 

18.06.2017 140. rocznica poświęcenia kościoła w Mysłowicach – 
nabożeństwo, koncert 

21-22.06.2017 Konferencja w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 
„Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945r.” 

23.06.2017 Konferencja reformacyjna i koncert w Nowym Sączu 
24.06.2017 275. rocznica powstania parafii w Tarnowskich Górach;  

godz. 11:00 nabożeństwo 
Inauguracja dni kościołów – prezentacja mapy Śląska 
z kościołami 

24-25.06.2017 Otwarte kościoły z programem m.in. prezentacja 
działalności Parafii 

25.06.2017 Uroczystości jubileuszowe w Jastrzębiu Zdroju-Ruptawie 
(23. Rocznica poświęcenia kościoła Jezusowego) i 70-
lecie powojennej działalności chóru parafialnego) 

25.06.2017-
5.07.2017 

Obóz konfirmantów rocznik 2016 w Sorkwitach 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 Informator 
Ewangelickie Dni Kościoła 
W połowie czerwca (15-18.06.2017) na Śląsku Cieszyńskim zostaną  
zorganizowane, pierwsze w Polsce, Ewangelickie Dni Kościoła. 
W ramach tego spotkania odbędzie się szereg wydarzeń, z których 
każdy z nas wybierze coś dla siebie. Bardzo serdecznie zachęcamy 

do zapoznania się z programem i wzięcia udziału w tym spotkaniu. 
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Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej www.dnikosciola.pl. Poniżej 
ramowy program Dni Kościoła: 
 
USTROŃ i WISŁA – 15.06.2017, czwartek 
hasło dnia: wczoraj 
10.00-11.30 – Ustroń, Równica, nabożeństwo 
14.00-17.00 – Wisła, Święto Muzyki – koncerty w amfiteatrze (zespoły dziecięce i młodzieżowe) 
14.00-16.00 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje) 
16.00-17.30 – koncerty w kościele (chóry) 
19.00 – spotkania w parafiach 
CIESZYN i CZESKI CIESZYN – 16.06.2017, piątek 
hasło dnia: dzisiaj 
10.00-11.00 – studium biblijne 
11.30-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje) 
11.30-18.00 – targi możliwości 
15.00-16.30 – warsztaty 
17.00-21.00 – koncerty 
BIELSKO-BIAŁA – 17.06.2017, sobota 
hasło dnia: jutro 
10.00-11.00 – studium biblijne 
11.30-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje) 
15.00-16.30 – nabożeństwo w hali pod Dębowcem 
16.30-18.00 – koncert w hali pod Dębowcem 
19.00 – spotkania w parafiach 
PARAFIE DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ – 18.06.2017, niedziela 
10.00-11.30 – nabożeństwa z udziałem gości 
12.00 – spotkania w parafiach (posiłek) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Zaproszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w kwietniu:  

 Warszowice Żory 

Niedziele 8:00 10:00 

Tygodniowe Nabożeństwa 
Pasyjne  

Środa 
16:00 

Środa 
17:30 

Wielki Czwartek 16:00 17:30 

Wielki Piątek 16:00 10:00 i 17:30 

Wielkanoc 8:00 10:00 

Poniedziałek Wielkanocny 8:30 10:00 

Niedzielne nabożeństwa w czasie pasyjnym są połączone z Komunią Św. (podobnie 
jak nabożeństwa w Wielki Czwartek i Wielki Piątek). 

 W trakcie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną. 
 Zapraszamy na spotkania dla Emerytów i Seniorów po niedzielnych 

nabożeństwach 2.04 w Warszowicach i 9.04 w Żorach. 
 W niedzielę, 30 kwietnia, w czasie nabożeństwa w Żorach będziemy chcieli 

podziękować za wieloletnią służbę jako Kuratora parafii, p. Waltera Parota. 
Serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo. W czasie tego nabożeństwa kazanie 
wygłosi ks. Tadeusz Makula. 

 Zapraszamy serdecznie na spotkanie Kół Pań z Żor i Warszowic, które odbędzie się 
we wtorek, 4.04 o godz. 17:00 w Żorach. 

 Rekolekcje Pasyjne dla dzieci i młodzieży odbędą się w Wielki Czwartek i Wielką 
Sobotę (13 i 15.04) w godzinach 10:00-11:30.  

 Tradycyjnie, we wtorek po Wielkanocy (18.04), w Żorach odbędzie się Diecezjalny 
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Spotkanie pod hasłem „Odwrócone Myślenie” 
rozpocznie się o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy. 

 Żorski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na kolejne 
spotkanie. Temat, Przegląd wyznań chrześcijańskich, poprowadzi dr Janusz 
Kucharczyk. 

 Kolejne Spotkanie z Biblią odbędzie się w Żorach we wtorek, 25.04 o 17:00. 

Zapraszamy. 
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 Od piątku 21 kwietnia, w parafii w Żorach, o godz. 18:00 wracają treningi tenisa 
stołowego przed Turniejem reFORMA. Zapraszamy! W razie ewentualnych zmian  
planu informacje będziemy podawać na stronach parafialnych i Facebooku. 

 Próby chóru w poniedziałki o godz. 18:00. 
 W kancelarii parafialnej w Żorach trwają zapisy na rodzinny wyjazd do ZOO 

w Ostrawie 16 czerwca. Koszt wyjazdu jest uzależniony od liczby zgłoszeń. 
 W sobotę, 8 kwietnia, w Zabrzu odbędzie się kolejne Spotkanie Pracowników 

Służby Zdrowia – początek o godz. 10:00. Koszt uczestnictwa 20zł. Zapisy do 5.04 
w kancelarii.  

 Zachęcamy młodzież do spędzenia kilku późnowieczornych godzin między Wielką 
Sobotą a Wielkanocą w skoczowskim kościele. Ta Bezsenna Noc to Słowo i wspólny 
śpiew z zespołem Cześć z Wisły-Malinki. Dalsze szczegóły w Internecie. 

 W dniach 28-30 kwietnia jest organizowany diecezjalny wyjazd młodzieżowy do 
Wisły. W programie czas na integrację przy filmie, wspólnym śpiewie czy krótkiej 
wycieczce. Koszt 130zł. Zgłoszenia do 10 kwietnia na stronie 
www.mlodzluteranie.pl lub w parafii.  

 Tegorocznym Konfirmantom i ich rodzicom polecamy Diecezjalny Zjazd 
Konfirmantów, który odbędzie się 6 maja. 

 W niedzielę, 7 maja, w samo południe wystartuje III Charytatywny Bieg 

Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego nad Jeziorem Paprocańskim. 
Szczegóły i zapisy na stronie internetowej tyskiej parafii: www.tychy.luteranie.pl. 

 Na stronach parafialnych znajdują się zaproszenia na Letni Obóz nad Bałtykiem, 
wycieczkę parafialną do Drezna, w dniach 19-21.05. Szczegóły w zakładce 
„Zaproszenia” parafialnych stron internetowych. 
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Kontakt 
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar 

tel. 32/435 01 24 kom. 502 311 641 

e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl 

Katecheta –  

mgr teol. Tomasz Marek 

tel. 506 147 506 

ŻORY 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 32/435 01 24; 

 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 32/435 01 24;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto:  

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 

poniedziałek 9:00-12:00 i 20:00-20:30  

wtorek: 9:00-12:00 

środa: kancelaria nieczynna 

czwartek: kancelaria nieczynna (odwiedziny duszpasterskie) 

piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00 

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) 
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Kącik dla dzieci 
 
 

  
 
 
 

Podkreśl właściwe słowa w poniższych zdaniach. 
 
A pierwszego dnia tygodnia późnym/wczesnym rankiem uczniowie/kobiety/kapłani 
przyszły do grobu. I zastały zasłonę/drzwi/kamień odwalony od grobu. A gdy weszły 
do środka, nie znalazły ciała/prześcieradeł. Czterej/Trzej/Dwaj mężowie w 
lśniących szatach rzekli do nich, że Pan zmartwychwstał i że mają pójść i powiedzieć o 
tym, co się stało dziesięciu/jedenastu/dwunastu uczniom. 
 
Podpowiedź znajdziesz w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. 

___________________________________________________________ 
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