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Hasło miesiąca: 
Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko 

uboższy. 
/Prz 11,24/ 

Powitanie 
Czerwiec, czas pomyśleć o wakacjach. Ale też czas, by świętować „urodziny Kościoła” 
czyli święta zesłania Ducha Świętego. Warto w te święta zastanowić się nad niezwykłą 
wspólnotą chrześcijan wtedy i naszą dzisiaj, zwłaszcza w obliczu przyjęcia do niej 
kolejnych konfirmantów. Wspólnota to zaangażowanie, wzajemna służba, bycie razem. 
Pamiętajmy o tym! W tym numerze znajdziecie też relację z tego, co działo się przez 
ostatni rok na szkółkach niedzielnych. A działo się dużo. Zachęcam do lektury! 

SS  
Zielone Świątki, Pięćdziesiątnica. Święto to upamiętnia zesłanie Ducha Świętego pod 
postacią ognistych języków na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Miało to miejsce 
pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to moment rozpoczęcia misji 
Kościoła. O Trzech w Bogu, w tym o Duchu Świętym, nic nie moglibyśmy powiedzieć, 
gdyby Bóg sam nie objawił nam się taki, jaki jest, czyli w swej Trójjedyności. Bóg 
najpełniej objawił się jako Duch w wydarzeniu zwanym Zesłaniem Ducha Świętego. Kiedy 
w dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie Jezusa przebywali razem w jednym miejscu, „nagle dał 
się słyszeć z nieba szum. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i 
na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”. 
Pięćdziesiąt dni po śmierci Jezusa - pomimo doświadczenia Go jako zmartwychwstałego - 
uczniowie siedzą zamknięci w wieczerniku, boją się wrogiego świata i nie wiedzą tak 
naprawdę, co mają robić. Choć otrzymali już Dobrą Nowinę o zwycięstwie nad grzechem i 
śmiercią, to przecież istnieje niebezpieczeństwo, że Nowina ta pozostanie uwięziona, i to 
nie tylko za zamkniętymi drzwiami wieczernika, lecz przede wszystkim w ich zalęknionych 
sercach. W takiej sytuacji Duch Święty zstępuje na Apostołów. Rodzi się wspólnota 
Kościoła, Nowy Lud, którego lepiszczem jest trzecia osoba Boska. „Wspólnota 
Wieczernika staje się jakby osobowością Ducha Świętego. Gdy nie widzimy podobnych 
wspólnot, to tak, jakbyśmy nie widzieli Ducha. I dlatego musimy się bardzo wysilać, aby 
Trzecią Osobę Boską wyobrazić sobie, często na kształt bezosobowej Mocy, «uwięzionej» 
w sakramentach”. Owocami obecności Ducha są - jak twierdzi św. Paweł - „miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. 
Owoce te stają się widoczne tylko we wspólnocie. Nikt nie może bowiem kochać, być 
uprzejmym, dobrym i wiernym sam dla siebie. Duch Jezusa objawia się nie tyle w 
jednostkach, co w konkretnych wspólnotach, w społecznościach braci i sióstr, w ich 
wzajemnej miłości. Jezus modlił się do Ojca za nami: „Oby się tak zespolili w jedno, aby 
świat poznał żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś”. A zatem 
znakiem wyróżniającym uczniów Chrystusa nie są długie posty, modlitwy, czy też 
umartwienia, ale jedność i miłość, i to miłość w duchu Chrystusowego krzyża. Jeśli świat 
nie przyjmuje dziś Ewangelii, to przede wszystkim dlatego, że brakuje mu znaku jedności 
i miłości, będących owocem Ducha.  

ML 
Raport ze Szkółki Niedzielnej 
Upały w ostatnich dniach czy nawet tygodniach przypominają nam, że rok szkolny już 
prawie za nami i że wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Czas więc, aby Wam 
opowiedzieć, co w tym ubiegłym roku wydarzyło się na szkółce. 
W Warszowicach dzieci są bardzo aktywne i rzadko opuszczają nasze niedzielne zajęcia. 
Świetnie pamiętają treść lekcji biblijnych i wersetów i żaden konkurs nie jest w stanie ich 
zaskoczyć. Poza tym chętnie biorą udział w przygotowaniach do świątecznych występów, 



w związku z czym przychodziły również na dodatkowe próby w tygodniu. Ale efekt 
występów – jak sami wiecie – doskonały! Przyznacie chyba, że śpiewają wspaniale?!  
W trakcie roku przybyło też kilkoro nowych dzieci. Bardzo się z tego cieszymy i mamy 
nadzieję, że po wakacjach już regularnie będą razem z nami! 
W połowie maja wszyscy wyjechaliśmy wesołym autobusem na wycieczkę do stadniny 
koni do Brzeszcz. Warto dodać, że pojechało na nią 100% dzieci ze szkółki! Pogoda 
dopisała, więc mogliśmy zaliczyć wszystkie punkty programu: spacer ścieżką edukacyjną 
po lesie, przejażdżki na koniach, ognisko oraz zawody, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu. Wszyscy wrócili bardzo zmęczeni (niektórzy w autobusie od razu zasnęli) ale i 
zadowoleni. Chyba marzą o następnym takim wyjeździe... 
A co w Żorach? Tu z frekwencją bywa różnie, ale jest stała grupa dzieci, które rzadko 
(lub nigdy) opuszczają szkółki. Bez względu na to wszystkie dzieci chętnie śpiewają, uczą 
się wersetów i pilnie słuchają lekcji biblijnych! A pamiętacie jeszcze występ z okazji 
Święta Żniw i Bożego Narodzenia? Na szkółce właśnie rosną młode talenty! Nie 
zapominajmy, że piękne przedstawienia wymagają zarówno od dzieci jak i ich rodziców 
poświęcenia i dodatkowej wspólnej nauki.  
Ponieważ w trakcie roku szkolnego na zabawę nie mamy czasu, również z dziećmi z Żor 
pojechaliśmy 28 maja na wycieczkę. Niestety pogoda spłatała nam figla i z powodu 
deszczu szybko musieliśmy zmienić cel wycieczki. Pojechaliśmy więc zwiedzić Muzeum 
Zamkowe w Pszczynie. Wiele dzieci podziwiało piękne zamkowe wnętrza po raz pierwszy 
w życiu. Nogi trochę bolały, ale było warto! Resztę wspólnego czasu spędziliśmy na grach 
i zabawach w pewnym „tajemniczym” domu. Piłkarzyki, puzzle, kolorowa kreda, skakanki 
i gdy planszowe nie pozwoliły się dzieciom nudzić i naprawdę wesoło spędzić deszczową 
sobotę.  
Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za ochronę i dobry czas, jaki nam dał w czasie obu 
wycieczek.  
Korzystając z okazji dodam, że sfinansowanie wycieczek możliwe było dzięki ofiarom, 
które dzieci co tydzień składają na szkółkach. Część pieniążków przeznaczana jest 
regularnie na pomoce do nauczania, materiały papiernicze, a niekiedy na słodycze i 
nagrody. Jednak pozostała kwota urosła na tyle, że można było z niej opłacić autobus, 
ubezpieczenie i zwiedzanie.  
Chciałabym tu także podziękować rodzicom za miłą współpracę w trakcie ubiegłego roku 
szkolnego. Niektórzy służą dobrym słowem czy uśmiechem, inni pojechali na wycieczkę, 
wszyscy przygotowują dzieci do występów a tym samym wspierają nasze działania – to 
jest dla nas bardzo ważne!  
Wszystkie dzieci zapraszam na ostatnie szkółki, by nie przegapiły rozdania dyplomów. 
A tym, które już z jakiegoś powodu nie mogą wtedy być razem z nami, życzę udanych 
wakacji! Do zobaczenia we wrześniu! 

MK 
Przegląd wydarzeń 

 15. maja w Orzeszu miał miejsce pierwszy Wieczór Uwielbienia. Zasadą spotkań 
jest zmienna lokalizacja. Może wkrótce spotkamy się w Żorach lub Warszowicach? 

 W maju Chrzest Św. Przyjęli: Małgorzata Cimała (Warszowice) i Krzysztof 
Niemczyk (Żory). Im i ich rodzicom życzymy obfitości Bożych łask na drodze 
życia! 

Ogłoszenia 
 Serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwo pamiątki poświęcenia 

kościoła w Warszowicach, które odbędzie się 26. czerwca. Słowem Bożym 
służyć będzie ks. Henryk Reske z Orzesza. 

 Spotkania Koła Pań odbędą się 7. czerwca w Żorach i 14. w Warszowicach o 
godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy! 

 12. czerwca w Warszowicach odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 50- i 
60-lecia Konfirmacji. 

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
Zapraszamy! 

 19. czerwca zapraszamy na nabożeństwa z okazji zakończenia roku szkolnego 
o 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach! 



 W dniach 17-19. czerwca w Lasowicach odbędzie się kolejny DZME. Zapraszamy 
młodzież na to spotkanie! 

 21. czerwca o 17:00 zapraszamy na Spotkanie z Biblią w Żorach. 
 Zapraszamy na nabożeństwo „przy Kamieniu” na Równicy 23. czerwca o godz. 

10:00! 
 Obchodzącym w czerwcu urodziny i jubileusze życzymy Bożej opieki na dalsze 

lata życia.  


