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Hasło miesiąca: 
Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. 

/1 Kor 15,10a/ 

Powitanie 
Ostatnie tygodnie roku szkolnego, zbliżające się wakacje i sezon urlopowy, czas 
rozluźnienia i relaksu. Czas na odpoczynek, zwolnienie tempa i poświęcenie się rzeczom, 
na które na co dzień tak często brakuje nam czasu. W tym numerze Biuletynu kilka słów 
o wakacyjnej relacji z Bogiem a także, na koniec roku szkolnego, o dzieciach w Kościele – 
o jego przyszłości? A może już (czasem niesfornej) teraźniejszości? Tegoroczny czerwiec 
będzie też czasem wielu sportowych emocji. I tu przychodzi mi na myśl cytat usłyszany 
na spotkaniu ewangelizacyjnym kilka lat temu: „Bóg jest Mistrzem Świata!” I to we 
wszystkich dyscyplinach. 
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Wakacje od Boga? 
Rozpoczął się czerwiec, a ten miesiąc wielu z nas kojarzy z wakacjami i upragnionym 
odpoczynkiem. Jednak nie róbmy sobie przy tej okazji wolnego od Boga i naszego życia 
duchowego. Wakacje to dla dorosłych czas urlopów i regeneracji sił potrzebnych do 
dalszej pracy zawodowej, a dla dzieci to dwa miesiące bez szkoły, książek 
i sprawdzianów. Wyjeżdżamy wtedy do różnych zakątków naszego kraju, często 
decydujemy się również na wyjazd poza granice naszego kraju, odwiedzamy rodzinę 
i przyjaciół, aby spędzić miło czas nad lazurowym morzem lub powędrować w wysokie 
góry. Często w okresie wakacyjnym osoby dorosłe i dzieci, chociaż biorą czynny udział 
w życiu parafialnym mimo wszystko robią sobie wakacje również w dziedzinie 
obowiązków religijnych. Wystarczy, że w miejscowości, w której wypoczywamy nie ma 
kościoła w zasięgu wzroku i już czujemy się zwolnieni z udziału w niedzielnym 
nabożeństwie. A modlitwa ranna i wieczorna też nam ciąży, bo przecież inni patrzą. 
Atrakcji turystycznych potrafimy szukać w promieniu wielu kilometrów od naszej 
wakacyjnej bazy, a Kościół w sąsiedniej wiosce wydaje się nam celem zbyt odległym, by 
do niego podążać. Tymczasem wakacje mogą być dla chrześcijanina czasem pogłębienia 
wiary w Boga, czasem nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą. Przecież wtedy 
właśnie mamy najlepszą okazję do podziwiania tego wszystkiego, co On stworzył i co 
Jemu zawdzięczamy. Cudowne góry, w których jesteśmy jakby bliżsi niebu i błękitne 
wody, w których kipi życie, to kolejne dowody istnienia „Wspaniałego Zegarmistrza”, 
który zbudował i reguluje ten wspaniały mechanizm świata. W czasie wakacji mając do 
dyspozycji więcej wolnego czasu, możemy go więcej przeznaczyć na rozmowę z Bogiem, 
oddać się medytacji nad Pismem Świętym i lekturze pożytecznej, formującej książki. Kto 
doświadcza tego duchowego wypoczynku, wie, jak jest on pożyteczny, by wakacji nie 
sprowadzić do czystej przyjemności i rozrywki. Wierne uczestnictwo w niedzielnych 
nabożeństwach pomaga poczuć się żywą cząstką wspólnoty kościelnej, również wtedy, 
gdy ktoś przebywa poza swoją parafią. Gdziekolwiek się znajdujemy, zawsze 
potrzebujemy karmić się Słowem Bożym. Przypomina nam o tym fragment wyjęty 
z Ewangelii Jana, ukazujący Jezusa jako Chleb życia. On sam, jak podaje ewangelista 
Jan, mówi o sobie, że jest „chlebem żywym, który zstąpił z nieba” (J 6, 51), chlebem 
wzmacniającym naszą wiarę oraz komunię między wszystkimi chrześcijanami. 
Pamiętajmy też o tym, że prawdziwy chrześcijanin nigdy nie zrobi sobie wakacji od Boga, 
modlitwy i udziału w niedzielnej Eucharystii!  
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Żywe dzieci, żywy Kościół 
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy 
Królestwo Boże 

/Łuk18,16b/ 
Czy dzieci w kościele przeszkadzają? Często zastanawiam się, czy dzieci w czasach 
Jezusa były mniej absorbujące niż dziś, i myślę, że były podobnie ruchliwe i głośne. 
A jednak Pan Jezus je przyjmował i brał na swoje kolana, błogosławiąc im. nie podobało 
mu się, że uczniowie bronią do Niego dostępu matkom, które przyprowadzały swoje 
dzieci. Matki w czasach Jezusa, tak samo jak my teraz, kochając swoje dzieci chciały 
zapewnić im wszystko, co najlepsze. Uznawały prowadzenie dzieci do Jezusa za najlepsze 
i, mimo sprzeciwu uczniów, chciały się do niego dostać. Powinniśmy brać z nich przykład, 
prowadząc dzieci do kościoła, gdzie dostają błogosławieństwo naszego Pana. Jest to 
najlepsza cząstka, jaką możemy, i powinniśmy, zapewnić naszym dzieciom. Bo jeśli 
małych dzieci nie nauczymy chodzić do kościoła, i uczestniczyć w życiu Wspólnoty, to 
później, jako młodzież, czy już dojrzali członkowie parafii, nie będą uważać go za ważny 
element swojego życia. Niech nas nie zraża ich ruchliwość czy głośne zachowanie, bo to 
nie jest przeszkoda dla Bożego błogosławieństwa. One od małego uczą się Jezusa i tego, 
że jest On w ich życiu najistotniejszy. Są i będą w kościele wtedy, kiedy nas zabraknie, 
a więc są Jego bardzo ważną częścią, a my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby 
tam były już od najmłodszych lat, a później, w swoim dorosłym życiu. Jezus czeka na nie 
i na nas ze swoim błogosławieństwem. I chociaż czasem trudno nam je utrzymać 
w spokoju, nie przejmujmy się tym. Z czasem nabędą umiejętności zachowania się 
w kościele i świadomości wagi przebywania w Domu Bożym. Z dzieciństwa pozostanie im 
najważniejsze – potrzeba przychodzenia do Jezusa ze wszystkim i po wszystko. 
Powinniśmy ich tego uczyć, a będzie to najcenniejszym darem na całe ich życie. Wzorem 
matek z czasów Jezusa prowadźmy więc dzieci do Jezusa, powierzajmy je Jego łasce 
i cieszmy się z ich obecności w zborze, nawet jeśli czasem ich zachowanie bywa 
uciążliwe. Jezus przecież mówi do nas wszystkich: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie 
jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 18,3).Z tych słów wynika, że my, 
dorośli mamy też czego uczyć się od małych dzieci i powinniśmy brać z nich przykład, 
jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Dzieci są ufne i szczere, bezgranicznie wierzą swym 
rodzicom. Są pewne, że pod ich opieką są bezpieczne – nic im nie grozi. Przychodzą do 
nich ze wszystkimi swoimi problemami, bo wiedzą, że rodzice ich nie zlekceważą i znajdą 
rozwiązanie. I nawet, jeśli nie wszystko rozumieją, wierzą, że jest ono właściwe. 
A przecież my wszyscy, niezależni od wieku, jesteśmy dziećmi Niebieskiego Ojca. Tak, 
jak najmłodsi, uczmy się ufać i wierzyć Bogu – nie musimy wszystkiego rozumieć, ale 
miejmy zawsze w sercu pewność Jego opieki. On jest w stanie zrobić dla nas daleko 
więcej, niż my jesteśmy w stanie zrobić dla naszych dzieci. Dlatego powierzmy ich, 
i nasze, życie Ojcu Wszechmogącemu. Czasem nasze wysiłki zawodzą, i właśnie tam 
działa Jego moc – moc bezgranicznej miłości. Bo tylko On może dać nam wszystko, czego 
potrzebujemy. 
„Zmęczony był Jezus, gdy dzieci wesołe prosiły, by im błogosławił. Przepędzić chcieli je 
apostołowie, a Pan wtedy powiedział tak: Nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, nie 
zabraniajcie im. Ja czekam tu, Ja niebo takim dam, nagrodą będę sam. Ja przecież po to 
wciąż przemierzam świat.” (Chwalmy Pana 43,1) 
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Wydarzenia 
 Obchodzącym w czerwcu urodziny i jubileusze życzymy Bożego prowadzenia na 

dalsze lata.  
 6. maja w Warszowicach do Konfirmacji przystąpili: Marlena Plinta, Łukasz Janota, 

Marcin Lipus, Szymon Jarzombski, Norbert Jabłoński i Szymon Buba. W Żorach 
Konfirmacja odbyła się 20. maja i po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpili: 
Katarzyna Gnida, Daria Olszawska, Magdalena Szulc, Anna Hozer, Sebastian 
Jaworski, Gabriel Konieczny, Łukasz Wołczański i Kamil Wiśniewski. Konfirmantom 
życzymy Bożej opieki na drodze wiary. 

Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w czerwcu niedziele o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 

w Żorach. Serdecznie zapraszamy.  



 10. czerwca w Warszowicach odbędzie się uroczyste nabożeństwo pamiątki 
poświęcenia kościoła. Słowem Bożym służyć będzie ks. Grzegorz Brudny 
z Cieszyna.  

 Tradycyjne nabożeństwo „Przy Kamieniu” na Równicy odbędzie się 7. czerwca 
o godz. 10:00. 

 We wtorek 5. czerwca w Żorach o 17:00 odbędzie się spotkanie Koła Pań. 12. 
czerwca, również w Żorach o 17:00, odbędzie się wspólne spotkanie Pań ze 
Studzionki, Warszowic i Żor. Zapraszamy.  

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.  
 W dniach 30. czerwca - 1. lipca odbędzie się kolejny Diecezjalny Zjazd 

Młodzieży Ewangelickiej w Lasowicach na opolszczyźnie. Serdecznie 
zapraszamy do zapisywania się na ten wyjazd. 
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