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Hasło miesiąca:
Bóg nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba
deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze.
/Dz 14,17/

Powitanie
Dobrodziejstwa... bardzo często zdarza nam się nie zauważać dobrych rzeczy, jakie nas
spotykają. Zwykle łatwiej dostrzec nieszczęścia, porażki i braki. Tymczasem wystarczy
rozejrzeć się wokół siebie, by wyraźnie zauważyć, jak szczodrze każdego dnia
obdarowuje nas Bóg. W czerwcowym Biuletynie wracamy do historii Basi, o której
pisaliśmy już w lutym, przypomnimy sobie historię warszowickiej parafii, nie zabraknie
przeglądu wydarzeń i garści ogłoszeń i zaproszeń.
_____________________________________________________________________________SS

Witam Wszystkich! Nazywam się Barbara Czerny i chciałabym dziś opowiedzieć coś
o sobie. Pewnie dużo z Was zna mnie, mojego brata Stanisława i naszych Rodziców, Ewę
i Adama. Jestem teraz bardzo charakterystyczna, bo mam duże kółka na nóżkach.
Rodzice mówią, że są one fajne i dzięki nim moje nóżki rosną 1 milimetr na dobę.
W ciągu dnia jest dobrze ale cóż… ich entuzjazm nie udziela mi się nocami. Często nie
śpię, bo nie potrafię w kółkach ułożyć się do snu. W ciągu dnia jestem wesołą
i uśmiechniętą dziewczynką. Już półtora miesiąca temu Pam (tak nazywam mojego
ortopedę) założył mi aparaty Ilizarowa i w ciągu tego czasu moje podudzia urosły
o 4 centymetry. Tempo jest ekspresowe i z dnia na dzień widać jak moje
charakterystyczne dla achondroplazji fałdki prostują się, a nóżka jest coraz dłuższa.
Kolejne wizyty w Poznaniu dają same dobre wiadomości. Rodzice dobrze kręcą śrubkami
na aparatach a kości zrastają się. Z tego miejsca dziękujemy Wszystkim i każdemu
z osobna za okazane wsparcie, dużo życzliwości, dobre słowa i modlitwę. Bądźcie nadal
myślami z nami, bo to poczucie dobra, które na nas spłynęło dodaje naszej Rodzinie
skrzydeł i nadziei na jutro.
_____________________________________________________________________EC
„Do gabinetu weszliśmy za nimi i jakoś tak na wstępie pokazałam, że wolałabym znaleźć
się gdzie indziej, ale to był tylko chwilowy foch. Tym razem dostałam aparat... nie wiem
jakie wyobrażenie o moich zdolnościach ma Pam, ale chyba niewielkie. Plastikowy aparat!
Dawno już opanowałam Canon cioci Justyny... Z braku laku pobawiłam się tą zabawką...”
(fr. bloga Basi)

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem i postępami w leczeniu Basi a także
codziennymi perypetiami małej bohaterki i jej „kół” zapraszam na bloga, którego piszą
wspólnie z mamą: barbaraczerny.smyki.pl – poza relacjami z kolejnych wizyt można
tu znaleźć wiele ciekawostek, w tym nowatorskie rozwiązania w dziedzinie transportu.
Polecam!
Wciąż można także wesprzeć leczenie Basi swoją ofiarą. Okres składania zeznań
podatkowych, a także odpisów 1% minął, ale wciąż można wpłacać dobrowolne
darowizny na konto bankowe:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5; 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A.: 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Z dopiskiem: 19209 Czerny Barbara – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
_______________________________________________________________________

Biuletyn Parafialny

Z historii warszowickich Luteran

Dzieje społeczności luterańskiej w Warszowicach sięgają początków XVII wieku.
Kontrreformacja zahamowała rozwój zboru na ponad 100 lat, przywracając możliwość
jawnego gromadzenia się dopiero w połowie XVIII stulecia. Od roku 1854 miejscem
odbywania się nabożeństw ewangelickich był budynek szkoły przy dzisiejszej ulicy
Boryńskiej, a w latach 1910-1911 warszowiccy ewangelicy przystąpili do budowy
własnego kościoła. Został on poświęcony 2. listopada 1911 roku i gromadził miejscowych
luteran na nabożeństwach aż do II wojny światowej. Nabożeństwa w Warszowicach do
1933 roku odprawiali przede wszystkim księża z parafii w Pszczynie, wtedy przy kościele
powstał budynek plebanii. Administracyjna przynależność do parafii pszczyńskiej została
odnowiona w czasie II wojny światowej, w czasie której zarówno kościół ewangelicki, jak
i znajdująca się nieopodal świątynia katolicka zostały zniszczone. Po wojnie
administratorem parafii w Warszowicach został ks. Jan Karpecki z Mikołowa. Doprowadził
on do odzyskania budynku plebanii, gdzie odbywały się nabożeństwa i lekcje religii.
Ks. Karpecki służył w parafii do 1976 roku, w latach 1972-75 z pomocą ks. Adama
Baworowskiego, który służył w Warszowicach i Żorach. Od lutego 1976 roku w obu
parafiach służy ks. Tadeusz Makula. Obecny kościół ewangelicki w Warszowicach został
wybudowany w latach 1980-81. Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego miała
miejsce 20. czerwca 1980 roku, natomiast ukończona świątynia została poświęcona
19. września 1981 roku. Od 2005 roku na plebanii w Warszowicach mieszkają wikariusze
miejscowej oraz żorskiej parafii, byli to kolejno: ks. S.Kozieł, ks. B.Cieślar,
ks. M.Liberacki i, obecnie, mgr teol. K.Długosz.
W dniu pamiątki założenia i poświęcenia kościoła, dziękując za Bożą opiekę nad
miejscową parafią, prośmy Pana Kościoła o dalszą opiekę i prowadzenie dla
warszowickiego zboru.
(na podst.: diec.katowicka.luteranie.pl)

_____________________________________________________________________SS
Wydarzenia
 W niedzielę 12. maja w kościele w Żorach odbyła się uroczystość
Konfirmacji. Wierność Bogu i Kościołowi przyrzekało sześcioro konfirmantów:
Kinga Buba, Hanna Hozer, Joanna Jakubczak, Sandra Sejnowska, Filip
Kazimierczak oraz Dawid Lipus. Wszystkim tegorocznym konfirmantom
życzymy Bożej opieki.
 W maju w Żorach Chrzest Św. przyjęli: Ksawery Belka i Liliana
Wyszkowska. Im oraz ich rodzicom życzymy prowadzenia naszego łaskawego
Pana.
 Obchodzącym w czerwcu urodziny i jubileusze życzymy, by Pan Bóg czuwał
nad każdym kolejnym dniem ich życia.
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w czerwcu w niedziele
o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach.
 W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne.
 W niedzielę, 9. czerwca, w Warszowicach obchodzona będzie Pamiątka
poświęcenia kościoła ap. Piotra i Pawła Uroczyste nabożeństwo rozpocznie
się o godz. 10:00, Słowem Bożym służyć będzie ks. M.Makula z Golasowic.
Serdecznie zapraszamy! W tę niedzielę nabożeństwo w Żorach wyjątkowo
o 8:30.
 W niedzielę, 23. czerwca o godz. 8:00, także w Warszowicach będzie miało
miejsce nabożeństwo kończące rok szkolny. Kazanie wygłosi ks. dr A.Korczago.
W Żorach nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00!
 Zapraszamy na czerwcowe spotkania Koła Pań w naszych parafiach.
 Serdecznie zapraszamy na spotkanie założycielskie żorskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Ewangelickiego, dnia 16.06, zaraz po nabożeństwie
niedzielnym, na plebanii w Żorach. Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) jest
świeckim stowarzyszeniem o charakterze społeczno-kulturalnym, działającym
w obrębie polskich Kościołów ewangelickich od roku 1919. Działalność oddziałów
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koncentruje się wokoło comiesięcznych spotkań, na które zapraszani są goście
z referatami. Oddziały PTEw istnieją m.in. w: Bielsku-Białej, Katowicach,
Koszalinie, Krakowie i Łodzi.
Najbliższa Godzina Biblijna rozpocznie się 25. czerwca o godz. 17:00 na plebanii
w Żorach. Zapraszamy!
Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w soboty o godz. 12:00.
W dniach 6-14. lipca w Dzięgielowie odbędzie się kolejny Tydzień
Ewangelizacyjny, największe tego typu wydarzenie w tej części Europy – 9 dni
wykładów, seminariów, koncertów i spotkań. Zapraszamy do wzięcia udziału
w TE. Ponadto każdego dnia będzie można wysłuchać ewangelizacji przez
Internet. Szczegóły na parafialnej stronie internetowej.
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula
tel. 032-435-01-24; 602-785-087
e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm
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