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Hasło miesiąca:
Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę
starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan.

/3 Mż 19,32/

Powitanie
Ruszamy w drogę. Czas pasyjny jest drogą służby,

oddania i wiary. Służby wśród ludzi i dla ludzi, służby
dostrzegającej
bliźniego,
jego
potrzeby,
lęki
i pragnienia. Służby szukającej okazji do bycia
2017
oparciem, zachętą i przykładem dla innych. Oddania –
nr 85
całkowitego
i
bezkompromisowego
powierzenia
własnego losu, podporządkowania go Bożej Woli –
świadomego pozostawienia za sobą wszystkiego, co w niej się nie mieści. Bez marginesu
na „własną przestrzeń”. W końcu wiara – niezachwiane przeświadczenie, że ta służba
i oddanie prowadzą do jasnego celu – pewność i tęsknota do jego osiągnięcia. Pasja to
droga. Nie krótka wycieczka. Sposób na życie. Trudny? Być może. Ale jeśli wiesz, że
masz Zbawcę, który całą tę drogę już przeszedł i, gdy tylko Go o to poprosisz, pójdzie nią
razem z Tobą, będzie lżej. Co zrobisz?
Marcowy numer Biuletynu to myśli o pasji – o skardze i pokucie, o szukaniu
i znajdowaniu, o byciu znalezionym… nie brakuje też podsumowania tego, co za nami
oraz przeglądu wydarzeń, spotkań, okazji do bycia razem, których w nadchodzących
tygodniach z pewnością nie zabraknie.
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Na co narzekasz?

Rozmyślanie

Na co może się uskarżać człowiek, póki żyje? Niech uskarża się na swoje grzechy!
Treny 3:39

Narzekanie. To taka postawa, której nie lubimy, prawie wszyscy to robimy, ale nikt się

do tego nie przyznaje. Czasem narzekamy mimochodem, nawet nie zwracając zbytniej
uwagi na swoje słowa: na pogodę, na ciśnienie, na niedziałające sprzęty, na swoją
pamięć...
W innych momentach skarżymy się na swojego szefa, na współpracowników, na
nauczycieli, na szkołę, na sąsiada, na rodzinę, na nadmiar obowiązków, na swoje
zdrowie. Z powodu tych, i wielu innych, rzeczy umiemy okazać swoje niezadowolenie.
W niektórych wypadkach może mamy rację, w innych pewnie nie.
Jednak Boże Słowo zaznacza, że nie racja lub słuszność naszych narzekań jest istotna.
Nie mówi, że jeśli mamy pełne prawo i wszelkie podstawy do tego, żeby narzekać to
możemy. Zachęca nas natomiast do wyrażania niezadowolenia ze swoich grzechów! Król
Dawid w Psalmie 51 mówi: „grzech mój zawsze jest przede mną”. Jego syn Salomon,
Król wielkiej mądrości, pokazuje w Księdze Trenów na co warto narzekać! Jakiej trzeba
autorefleksji, by narzekać na swoje grzechy...
Tak na co dzień mogłoby to oznaczać, że przykro nam z powodu zasmucania Boga swoim
zachowaniem. Przykro, kiedy tracimy cierpliwość do naszych najbliższych. Kiedy
odpowiadamy w sposób oschły. Kiedy pomyślimy o kimś źle. Kiedy przypisujemy komuś
złe intencje.
Czy narzekamy, że za mało czytamy Bożego Słowa? Czy skarżymy się, że się nie
modlimy? Czy mówimy: Źle się dziś czuję, bo nie miałem rano społeczności z Bogiem!
Zamiast tego, wolimy narzekać w pracy na złe samopoczucie z powodu pogody /
niewypitej kawy / nieposłusznych dzieci / kiepskich kierowców.
Wolimy odpychać ludzi, którzy nam nie pasują, niż odpychać od siebie grzech. Tym
samym odpychamy też od siebie myśl o Bożej łasce. O potrzebie ratunku. Marcin Luter
pokazywał, że pokuta, czyli żal za grzechy, ma być naszą codziennością. Żal z powodu
naszych grzechów ma nam towarzyszyć każdego dnia. Bez świadomości własnego
grzechu, nie mamy wewnętrznej potrzeby szukania Bożego miłosierdzia, Jego łaski, Jego
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pocieszenia. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był
z wami tak, jak to mówicie! Amos 5,14
___________________________________________________________________|Ewa Issel-Cieślar

Rozmyślanie

Daj się poprowadzić… daj się znaleźć…
refleksja po lekturze wywiadu Roberta Mazurka z Tomaszem Kalitą
„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto
się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza.”
Ps 46,2-3

"...Pan Bóg ma plan zbawienia i jest w nim miejsce dla każdego z nas. To jak

z przyjacielem, trzeba mu teraz zaufać, on nas poprowadzi, bo wie, jak ci pomóc, zna
drogę..." te słowa przeczytałam w jednym z ostatnich wywiadów Tomasza Kality,
aktywnego i znanego działacza lewicowego, który niedawno zmarł na glejaka mózgu
w wieku 37 lat...
Młodzi, silni, zdrowi, potrafiący zadbać o siebie, wiedzący najlepiej, co jest dla nas dobre,
niezależni, nie lubiący niczego nikomu zawdzięczać... tacy byliśmy, bądź jesteśmy nasze życie w naszych rękach...
Na co dzień nie zastanawiamy się za bardzo, skąd i po co tu jesteśmy. Słabi i grzeszni żyjemy na kredyt, nie spłacając naszych długów wobec Tego, który dał nam życie,
niewiele przejmując się tym, jak nasze grzeszne życie od Niego nas oddala, bo panujemy
nad wszystkim, dajemy radę...
Aż przychodzi taki moment, kiedy nasze siły i możliwości zawodzą, kiedy lęk, strach,
obawy, stają się codziennością, kiedy my albo ktoś bardzo dla nas drogi, popada
w kłopoty, chorobę, umiera… I, choć chcielibyśmy uczynić wszystko, wszystko oddać, nie
jesteśmy w stanie pomóc.
A ON czeka i będzie czekał... czeka, aż dotrze do nas, że nie musimy, że nie jesteśmy
w stanie dać sobie radę sami. Czeka, bo chce pomóc, czeka, bo kocha...
Nigdy nie odejdziemy tak daleko, żeby nie było drogi powrotu, żeby, zawołany, nie
pośpieszył nam z pomocą, żeby nie przebaczył...
Kiedy udajemy się w nieznaną drogę, potrzebujemy przewodnika, kogoś, kto wie, czego
możemy się spodziewać, jak ominąć przeszkody, jak stawić czoło niebezpiecznym
niespodziankom. Nasze życie jest taką wędrówką w nieznane. Nie musimy wędrować
sami, na własne ryzyko, bo nasz Ojciec, ten, który wyprawił nas w drogę, oferuje też
przewodnika, gotowego prowadzić nas, wspierać w trudnych chwilach, służyć pomocą,
ratować z niebezpieczeństw. Ale tak, jak w naszych ziemskich wędrówkach, musimy
poprosić o pomoc, musimy zdać sobie sprawę z naszych ograniczonych możliwości,
musimy zaufać temu, kto nas prowadzi, bo my nie znamy drogi, On ją zna...
Czy wobec takiej oferty z Jego strony, jest logiczne aby nie chcieć z niej skorzystać, aby
dalej uparcie brnąć samemu?
Tomasz Kalita, znaleziony przez Boga w czasie swojej choroby, powiedział: "opowiadam
o tym doświadczeniu, bo mam taki obowiązek. Muszę o tym opowiedzieć, bo jeżeli mi
pomógł Bóg, to dlaczego mam nie mówić o tym innym?!" jakże wzruszające świadectwo
człowieka, który swoje niedługie życie przewędrował bez Niego, ale w śmiertelnej
chorobie zapragnął Jego opieki i został nią obdarowany! Bóg czekał, aż da mu się
znaleźć, aby go zabrać do swojego domu.
Nie musisz czekać, aż w twoim życiu wydarzy się aż taki dramat, w każdej chwili możesz
poprosić o pomoc. Boża oferta, bezgranicznej opieki i pomocy, jest dostępna dla każdego
z nas i sięga nie tylko tak daleko, jak nasze ziemskie życie. Ona sięga poza śmierć i grób,
przenosi do nowego życia, jest jego gwarancją, bo przecież Jezus pokonał śmierć i wrócił
do OJCA, zna drogę i może tam zaprowadzić każdego... każdego, kto o to poprosi.
Jeśli dotąd radziłeś sobie sam, jeśli On nie był ci potrzebny, daj sobie szansę, pomyśl...
Jezus - Syn Boży - ten, który mógł żyć w domu Boga, poświęcił się tak bardzo, że dał się
ukrzyżować, aby spłacić także twoje grzeszne długi, swoją śmiercią wykupił ci polisę
ubezpieczeniową na życie, nie tylko to ziemskie, ale wieczne. Nie musisz się już bać - z tą
polisą, podpisaną Jego krwią, będziesz bezpieczny... bezpieczny we wszystkim!
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Wędrowanie z nim na co dzień, to pewność Jego opieki każdego dnia, spokój, nawet
w czasie życiowych burz. To bezpieczeństwo nawet w czasie trudnych doświadczeń, to
wsparcie, kiedy brakuje sił, to nadzieja nawet w beznadziei, to życie nawet po śmierci, to
wiara, że na drugim brzegu naszego życia, czekają ramiona Ojca...
Tak właśnie bezpiecznie wędruje się z Nim!
"...Dla mnie śmierć to przejście do życia wiecznego, w które wierzę. Przecież cały sens
wiary polega na tym, że jest nadzieja na życie wieczne. Jest we mnie wiara, że Jezus
umarł na krzyżu, byśmy mieli życie wieczne..." - tak wyznał przed śmiercią Tomasz
Kalita, ten, który dał się znaleźć. Oby każdy z nas mógł tak powiedzieć o sobie!

____________________________________________________________________|Danuta Samoraj

Drogowskazy chrześcijanina
„A umarł za wszystkich, aby ci, którzy
żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz
dla tego, który za nich umarł i został
wzbudzony.”
/2 Kor 5,15/

To miłe, słodkie kazanie nic ci nie
pomoże, jeśli mówisz: „Chrystus umarł i zmartwychwstał za grzeszników, dlatego ufam,
że i za mnie”. Tak, to prawda. Ale ty wciąż chcesz tkwić w starej skórze i tego kazania
potrzebujesz dla zakrycia swych obrzydliwych żądz, pychy, rozpusty. Ten tekst bowiem
mówi, że tej pociechy nie możesz odnosić do siebie, bo choć Chrystus umarł
i zmartwychwstał za wszystkich, to jednak nie dla ciebie, który tego zmartwychwstania
nie pochwyciłeś wiarą. Widziałeś dym, ale nie poczułeś ognia; słyszałeś słowa, ale nie
odebrałeś ich mocy.
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/
_______________________________________________________________________________

Relacja

O Biblii i Jerozolimie – PTEw w Palowicach
25 lutego, w Zborze Wolnych Chrześcijan w Palowicach, odbyło się kolejne spotkanie

żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Pierwszym punktem programu
była „Wystawa Biblii” prezentowana przez Dariusza Czyszczonia. Drugi punkt spotkania
to multimedialna prelekcja o Jerozolimie i Izraelu, którą prowadził Piotr Rzyczniok;
miłośnik podróży do Ziemi Świętej i pasjonat zgłębiania jej biblijnych dziejów. Bogaty
program spotkania zgromadził liczne grono uczestników. Zwiedzając wystawę,
poznaliśmy 1500-letnią historię powstawania Biblii. Mogliśmy dotykać eksponatów,
przyglądać się kaligraficznie zapisanym słowom na kamiennych tablicach, na zwierzęcych
skórach, na papirusie i pergaminach. Przeglądaliśmy pierwsze i kolejne wydania Pisma
Świętego, powstałe w procesie jego przekładów na przestrzeni 2000 lat. Godnym uwagi
jest fakt, że pierwszą wydrukowaną księgą na świecie była Biblia, zwana Biblią
Gutenberga, z 1445 roku. Nie sposób uniknąć refleksji nad 3500-letnią historią
przetrwania Pisma Świętego i jego wpływu na ludzką świadomość, budzącą wiarę w moc
Słowa Bożego.
Przed rozpoczęciem drugiego etapu spotkania, w czasie przerwy, zaskoczyła wszystkich
niezwykła, tym razem do skonsumowania, wystawa potraw rodem z Bliskiego Wschodu
i Afryki. Na wystawnym stole dominował tzw. humus w postaci wielu różnobarwnych,
o różnych smakach, past, przygotowanych przez panią Terenię – propagatorkę zdrowej,
wykwintnej w smaku, żywności. Po przerwie, w multimedialnie przygotowanej Sali,
prelekcję poprowadził Piotr Rzyczniok. Oglądając filmową impresję wybranych,
najciekawszych miejsc Jerozolimy, słuchaliśmy głosu narratora odczytującego
starotestamentowe proroctwa, nieodłącznie związane z losami Izraela, będące zarazem
odzwierciedleniem przeszłości w przedstawianych obrazach Jerozolimy. Spośród wielu
proroctw najwyraźniej brzmiały słowa Ezechiela, zapowiadające rozproszenie Żydów po
świecie i ich prześladowanie. Jednak w innym proroctwie Bóg przemówił ustami
Ezechiela, przekazując, że nie zostawi swego ludu, zapowiadając też odrodzenie się
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Narodu: „I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem;
i sprowadzę was do waszej ziemi”/Ez 36,24/. Inne proroctwo dotyczy zamknięcia
najważniejszej Złotej Bramy Jerozolimy: „Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej
otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski wszedł przez nią
i dlatego będzie zamknięta”/Ez 44,1-2/. Tak spełniły się proroctwa sprzed 25 wieków.
Złota Brama została zamurowana i w takim stanie istnieje do dziś. Ostatnim proroctwem
Ezechiela, które ma się spełnić jest ponowne przejście Boga przez otwierającą się przed
Nim Złotą Bramę.
Pismo Święte wciąż uwidacznia, że zawarte w nim świadectwa są wiarygodne, a rzeczy,
które wydają się niemożliwe, stają się rzeczywistością. Dziś Izrael ma swoje odrodzone
państwo, a Jerozolima nazwana została ogrodem na pustyni jak zapowiedziało Pismo:
„Zasadzę winnicę i będą pić ich wino, założę ogród i będą jeść ich owoce”.
Na zakończenie spotkania każdy otrzymał fotografię z fragmentami murów okalających
wzgórze świątynne – zaś na części tej widokówki zapisane są numery
starotestamentowych ksiąg, których proroctwa stały się rzeczywistością dziejów.
______________________________________________________________________|Elżbieta Sitek

Podsumowanie akcji

Wierzę więc jestem w Warszowicach
Warszowiccy Młodzi, w grudniu ubiegłego roku, w ramach projektu „Wierzę, więc
jestem” zorganizowali akcję pomocy bezdomnym zwierzętom. Dzięki Waszej ofiarności,
drodzy Parafianie, udało się zebrać 494,50 zł.
Niestety, ze względów formalnych zebrane pieniądze nie mogły zostać przekazane na
rzecz żorskiego Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt, dlatego w ubiegłą środę półki
żorskiego hipermarketu zostały sczyszczone, a zakupiony w ten sposób wózek karmy
i zabawek dla psów i kotów, przekazany jeszcze tego samego dnia bezpośrednio do
schroniska.
Dziękujemy za otwartość Waszych serc, bracia i siostry, a młodym gratulujemy udanej
akcji!
Polecamy też dokumentację fotograficzną na stronie parafialnej!
_____________________________________________________________________|Tomasz Marek

Przegląd wydarzeń parafialnych






W niedzielę, 29 stycznia, w czasie nabożeństwa w Warszowicach, miał miejsce
szczególny występ. Dzieci ze Szkółki Niedzielnej, wraz z panią kościelną,
przygotowały krótki program artystyczny w ramach niespodzianki dla Babć
i Dziadków, obchodzących niedawno swoje święta. I to jeszcze nie był koniec
niespodzianek. Po nabożeństwie, w Sali parafialnej, na dziadków czekał
poczęstunek i… laurki przygotowane przez dzieci. Zdjęcia z tego występu można
zobaczyć na stronie parafialnej.
Nasz chór parafialny, również 29 stycznia, gościł w Bładnicach, gdzie wziął udział
w Wieczorze Kolędowym. Na stronie parafialnej także zdjęcia z tego występu.
W minionym miesiącu pożegnaliśmy naszych zmarłych. W Żorach odbył się
pogrzeb śp. Ruty Sroki, natomiast w Warszowicach pochowany został śp.
Henryk Kuś. Pamiętajmy w modlitwach o bliskich naszych zmarłych, by Łaskawy
Pan wlał swój pokój w ich serca.

_______________________________________________________________________________

Z życia Kościoła




W poprzednim numerze Biuletynu informowaliśmy o kandydaturze Kościoła
Jezusowego w Cieszynie do tytułu Europejskiego Znaku Dziedzictwa. Niestety,
powołany później, Komitet przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zignorował wyniki głosowania i pominął obie kandydatury z najwyższym poparciem
internautów. Do europejskiego etapu zgłoszono Łódź i Półwysep Westerplatte.
8 lutego na rynku w Cieszynie stanął specjalny Bus Reformacyjny. Postój był
elementem europejskiej trasy multimedialnej wystawy prezentującej dzieło
Reformacji w miastach noszących tytuł „Miasta Reformacji”. W Polsce taki tytuł ma
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jeszcze Wrocław (Bus z wystawą będzie tam 13 maja). Wydarzeniu towarzyszyła
diecezjalna konferencja księży diecezji cieszyńskiej oraz uroczysta, wspólna sesja
Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady powiatu cieszyńskiego i Rady Miasta
Cieszyna.
Ostatnie tygodnie przyniosły zakończenie dwóch projektów wydawniczych
prowadzonych (lub współtworzonych) przez Centrum Misji i Ewangelizacji. 28 lutego
został wyemitowany ostatni luterański program radiowy „Po prostu” w Radio CCM.
Współtworzona przez CME i Parafię Ewangelicką w Gliwicach audycja była obecna na
antenie przez ostatnich 14 lat. Czasopismo „Warto” było wydawane od 1997 roku,
cztery lata temu redakcja przeniosła pismo na stronę internetową a kilka dni temu
światło dzienne ujrzał ostatni numer pisma o relacjach i duchowości.

_______________________________________________________________________________

Zaproszenie

Skarbonka Diakonijna 2017
Jak co roku, w czasie pasyjnym, Diakonia Kościoła Ewangelickiego wraz z Caritasem

i Eleos, zachęca do odmawiania sobie przyjemności i odkładania małych sum w specjalnej
skarbonce. Zebrana w ten sposób ofiara wesprze działania organizacji wspierających
dzieci i osoby starsze wymagające leczenia, rehabilitacji czy zaopatrzenia w środki
lecznicze. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję również w tym roku.
_______________________________________________________________________________

Zaproszenie

Poczytaj i oddaj
W ustrońskim miejskim parku znajduje się sporo drewnianych rzeźb. Wśród nich jedna

nosi nazwę „Biblioteka pod chmurką”. To gruby pień, w którym znajduje się kilka
schowków. Przechodnie zatrzymują się przy nim i penetrując jego kryjówki, zakamarki,
przeglądają ukryte w nich książki. Czasem ktoś cos stamtąd zabierze do poczytania,
a czasami ktoś coś podrzuci do przeczytania. I cóż z tego, że książki te są lekko zużyte,
niejednokrotnie pozaznaczane, popodkreślane – jeśli są wartościowe i mogą się jeszcze
komuś na coś przydać i służyć, to z pewnością spełniły swe zadanie.
Od niedawna w naszej parafii znajduje się półka, na której umieszczono napis „Poczytaj
i oddaj” (korytarzem do końca i wchodząc do tzw. salki chóralnej pierwsza półka
w meblach po lewej). Może czekasz na wnuczka by odebrać go z religii albo zwyczajowo
chcesz coś załatwić w kancelarii parafialnej, to polecam by spojrzeć w to miejsce. A nuż
coś cię zainteresuje, jakiś artykuł zaintryguje albo sam cos od siebie dorzucisz ze swoich
książek, czasopism. Pomysłodawcom dziękuję za inicjatywę, a tym, którzy dotrą
do parafialnej kryjówki - znalezienia w niej skarbów na pociechę dla swojej
duszy.
____________________________________________________________________|Grażyna Jarosz

1% dla Tymka
W, wydanym w lutym, Informatorze poznaliśmy Tymka – chłopca, który walczy
z nowotworem. Możemy wesprzeć jego leczenie przy okazji corocznego rozliczenia
z Fiskusem. Poniżej przypomnienie danych potrzebnych do przekazania 1% naszego
podatku na leczenie Tymka.
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Osoby, które nie miały okazji przeczytać historii Tymka, zapraszamy na stronę
internetową żorskiej parafii.
_______________________________________________________________________________
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Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w czasie pasyjnym i w Święta
Wielkanocne:
Warszowice
Żory
Niedziele
8:00
10:00
Tygodniowe
Środa
Środa
Nabożeństwa Pasyjne
16:00
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 serdecznie na marcowe spotkanie Koła Pań w Żorach, we wtorek, 7.03
o godz. 17:00.
Na Spotkanie Parafialne w Warszowicach zapraszamy we wtorek, 14.03 o godz.
17:00.
Kolejne Spotkanie z Biblią odbędzie się w Żorach we wtorek, 21.03 o 17:00.
Zapraszamy.
W każdy piątek, w parafii w Żorach, o godz. 18:00 spotykamy się przy stołach
pingpongowych. Zapraszamy na wspólne treningi. W razie ewentualnych zmian
planu prosimy o śledzenie stron parafialnych.
Próby chóru w poniedziałki o godz. 18:00.
Od marca obowiązują zaktualizowane godziny pracy kancelarii parafialnej –
szczegóły w tabelce z danymi kontaktowymi. Poza godzinami urzędowania prosimy
o kontakt telefoniczny.
W Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w sobotę, 25 marca, odbędzie się
Konferencja Młodych pod hasłem „Bez ograniczeń”. W programie wykłady ks.
Grzegorza Olka, ks. Tymoteusza Bujoka, ks. Łukasza Stachelka, Aleksandra Machy,
a wieczorem koncert Zespołu CME, w czasie którego Słowem podzieli się ks. Andrzej
Wójcik. Zgłoszenia i szczegóły na stronie organizatorów: dlatego.org.
1 kwietnia (sobota) odbędzie się w Żorach XII Edycja Ogólnopolskiego
Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. Od rana w kościele
ap. Filipa i Jakuba na Starówce przesłuchania (wśród uczestników m.in.
Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna), a o 15:30 w kościele ewangelickim
Koncert chórów. Zapraszamy.
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.
Już teraz zapraszamy na wtorek po świętach Wielkanocnych do Żor na, tradycyjny,
Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej na godz. 10:00. Więcej szczegółów
na stronach parafialnych i w kolejnym numerze Biuletynu.
Na stronach parafialnych znajdują się zaproszenia na Rodzinne Spotkanie na Stoku
Narciarskim (12.03), Letni Obóz nad Bałtykiem. Szczególnie polecamy majową
wycieczkę parafialną do Drezna, w dniach 19-21.05. Koszt: 380zł od osoby –
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
WARSZOWICE
ul. Osińska 4
ul. Boryńska 1
44-240 Żory
43-254 Warszowice
tel/fax 32/435 01 24;
tel/fax 32/435 01 24;
e-mail: zory@luteranie.pl
e-mail: warszowice@luteranie.pl
konto:
konto:
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001
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.zory.luteranie.pl/warszowice
www.facebook.com/PEAZory
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

