
 
Hasło miesiąca: 

Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, wstrzemięźliwość. 

/Ga 5,22-23/ 
Powitanie 
W kalendarzu liturgicznym trzy razy świętujemy wydarzenia będące kamieniami 
milowymi chrześcijaństwa: niezwykły dar Boga dla człowieka upamiętniony w Bożym 
Narodzeniu, zwycięstwo Zbawiciela nad śmiercią w Wielkanoc i w końcu dar Ducha 
Świętego w tzw. Zielone Świątki. Ostatnia z wymienionych pamiątek nieraz przechodzi 
w naszym życiu bez echa. Nie towarzyszy jej komercyjny zgiełk, nie ma zwyczaju 
obdarowywania się prezentami, drugi dzień świąt nie jest nawet wolny od pracy. Czy 
przez to Święta Zesłania Ducha Świętego są mniej ważne? To w końcu „Urodziny 
Kościoła”, dowód niezwykłego działania Bożego Ducha poruszającego serca tysięcy. Ten 
sam Duch może poruszyć też nasze – czy pozwalamy mu działać? W czerwcowym 
Biuletynie Parafialnym refleksja o zaufaniu, relacje z minionych wydarzeń i zaproszenia 
na te, które przed nami.  

____________________________________________________________________________|SS  
Uderzyło! – o burzach życia 
Miałam pisać o czymś innym, ale podczas burzy kilka dni temu piorun uderzył w nasz 
dom. Kiedy nawałnica miała się już ku końcowi, nagle w ciemności pokoju coś strzeliło 
i rozbłysło. Pomyślałam o tym, o czym rozmawialiśmy w gronie bliskich dzień wcześniej 
i wpadłam w panikę, bo były to opowieści o zniszczonych od uderzenia pioruna sprzętach 
domowych. Każdy z nas, w dzisiejszych czasach, ma ich w domu dość dużo. W myślach 
zaczęłam podsumowywać domowy budżet i z przerażeniem myślałam, że nie będziemy 
mieli za co ich odkupić. Prąd był wyłączony, więc trzeba było poczekać, aż burza się 
uspokoi, aby oszacować straty, tymczasem moja panika sięgała już zenitu. Po włączeniu 
prądu okazało się, że właściwie wszystko jest w porządku, uszkodzony był tylko dekoder 
telewizji satelitarnej. Po wykonaniu telefonu do operatora okazało się, że podlega on 
bezpłatnej wymianie, a zważywszy na postęp technologiczny, możemy go wymienić na 
lepszy. Odetchnęłam z ulgą i zrobiło mi się wstyd, że znów tak niewiele trzeba było, aby 
zapomnieć o zaufaniu Bogu, o tym, że jesteśmy pod Jego opieką. 
Jak bardzo często, pewni, że naszą zapobiegliwością zdołaliśmy się zabezpieczyć przed 
przykrymi niespodziankami losu, doświadczamy takiego uderzenia pioruna w naszym 
życiu. Zapominamy wtedy, że nasz Pan uczy nas tego, co nam wychodzi na dobre 
(por. Iz 48,17b). Upadamy na duchu, wpadamy w rozpacz, bo te ciosy nieraz dotyczą 
naszego zdrowia, odejścia naszego bliskiego... trudno nam zrozumieć, że Bóg nad tym 
wszystkim panuje. Ale tak właśnie jest – On stworzył świat z chaosu i „było to dobre” – 
jak czytamy w I Księdze Mojżeszowej. On także, z chaosu w naszym życiu, stwarza coś 
lepszego, kształtuje nas. Spróbujmy mu w takich chwilach zaufać całkowicie, pomimo, 
nieraz wielkiego, strachu i bólu. Sama wiem, że to trudne, ale żadne ubezpieczenie „na 
życie”, żadna operacje na „wszelki wypadek”, aby zapobiec chorobom nowotworowym, 
nie czynią naszego życia całkowicie bezpiecznym. Taką pewność daje tylko Bóg, który 
sprawia, że każde uderzenie pioruna i każdy chaos w naszym życiu, wychodzi nam na 
dobre. „Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” (Ps 37,5). 
Ćwiczmy się więc w zaufaniu! U naszego Ojca każda burza kończy się tak, jak sprawa 
tego dekodera. Tylko czasem trzeba tylko czekać dłużej na jego rozwiązania. 
____________________________________________________________________________|DS 
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Chrześcijanin znaczy Inny 
Majowy Inny Wieczór – Warszowice 10.05 
Parafia w Warszowicach po raz drugi była gospodarzem Innego Wieczoru. Trzeciemu już 
tego typu spotkaniu (w lutym odbyło się ono w Żorach) towarzyszyło intrygujące hasło: 
„Nie bądź sobą!”. W świecie, w którym z każdej strony słyszymy zachęty do postawy 
wprost przeciwnej, takie podejście zwraca uwagę. Temat w swoim rozważaniu rozwinął 
ks. Bartosz Cieślar z parafii w Wołczynie. Punktem wyjścia były słowa wyjęte z listu 
apostoła Pawła do Rzymian: 
„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu 
swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” 
Poprzez nawiązanie do nazwy spotkania mówił o istocie bycia chrześcijaninem we 
współczesnym świecie – o byciu innym w społeczeństwie konsumpcji, bezwzględnej 
rywalizacji i różnorodnych przyjemności. O inności realizującej się w codziennym 
podążaniu Bożą drogą w niesprzyjających okolicznościach. Sobotnie popołudnie 
w warszowickim kościele to także czas wspólnego śpiewu, który poprowadził zespół MzM 
z Jastrzębia i okolic, zachęcając uczestników do dołączenia i wspólnego uwielbiania Pana 
Boga pieśnią. Oby impuls do refleksji nad tym, jacy jesteśmy wobec świata i wobec Boga, 
stał się impulsem do bardziej świadomego podążania za Zbawcą. 

*** 
W imieniu organizatorów Innego Wieczoru dziękuję ks. Bartoszowi Cieślarowi i zespołowi 
MzM za ich służbę oraz wszystkim za wsparcie i modlitwę, bez których to spotkanie nie 
doszłoby do skutku.  
____________________________________________________________________________|SS 
Wybrano nowego biskupa diecezjalnego 
W sobotę, 10 maja, zebrał się Synod diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. Głównym punktem obrad był wybór następcy śp. Ks. bpa Tadeusza 
Szurmana w służbie zwierzchnika diecezji. Synodałowie wskazali na tę funkcję ks. dra 
Mariana Niemca, proboszcza parafii w Opolu. Biskup-elekt pochodzi z Kobielic (parafia 
Pszczyna), ma 53 lata, w latach 2002-2013 pełnił funkcję radcy diecezjalnego, od 2006 
roku uczestniczy w pracach Synodu Kościoła, a od 2011 roku jest Radcą Konsystorza. 
W urząd biskupa zostanie wprowadzony najprawdopodobniej jesienią, dokładna data 
zostanie podana w terminie późniejszym. 
_______________________________________________________________ 
Wydarzenia 

 We wtorek, 22 kwietnia w Żorach odbył się kolejny poświąteczny Diecezjalny 
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Ponad setka uczestników spędziła wspólnie 
poświąteczne przedpołudnie na wspólnej modlitwie, dyskusjach i integracji. 

 W niedzielę, 15 maja, w Warszowicach miała miejsce uroczystość 
Konfirmacji. Wierność Bogu i Kościołowi ślubowali: Anna Borska, Anna 
Hejnoł, Natalia Orawska, Krzysztof Hejnoł i Mateusz Plinta. 1 czerwca to 
data Konfirmacji w Żorach. Tu po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystępują: 
Natalia Bartoń, Hanna Matuszczyk, Kornelia Pikiewicz, Szymon 
Jarzyna, Adam Małecki i Daniel Nizkiewicz. Nowym, pełnoprawnym, 
członkom naszych zborów życzymy wytrwałości w złożonym przyrzeczeniu 
i Bożego prowadzenia na chrześcijańskiej drodze. 

 Osobom obchodzącym w czerwcu urodziny i jubileusze życzymy łaski Boga 
na dalsze lata. 

 

Ogłoszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w niedziele o godz. 8:00 

w Warszowicach i 9:15 w Żorach. 
 15 czerwca parafia w Warszowicach obchodzić będzie pamiątkę poświęcenia 

kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00, Słowem Bożym 
służyć będzie ks. Michał Makula z Łodzi. Zapraszamy. 

 We wtorek, 3 czerwca w Żorach odbędzie się kolejne spotkanie Koła Pań. Tydzień 
później, 10 czerwca o 17:00, również w Żorach wspólne spotkanie Kół Pań z Żor, 
Warszowic i Studzionki. Wspomnieniami z podróży do Kambodży podzieli się 
z uczestniczkami Magdalena Kaleta. Zapraszamy. 
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 Na ostatnią, przed wakacyjną przerwą, Godzinę Biblijną zapraszamy 24 czerwca 
na godz. 17:30. 

 W okresie od Świąt Wielkiej Nocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego w naszych 
parafiach zbierane są ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zebrane 
fundusze wspierają parafie naszego kościoła znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej. Okażmy swoją solidarność i dołączmy do tego dzieła. Ofiary zbierali 
radni parafialni w czasie wizyt w domach, można też swoją ofiarę wpłacić na 
konto parafialne. 

 19 czerwca o godz. 10:00 nabożeństwo „Przy Kamieniu” na Równicy w Ustroniu. 
Zapraszamy! 

 
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 
tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Praktykant – mgr teol. Karol Długosz 
Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@gmail.com 
 

ŻORY 
ul. Osińska 4 
44-240 Żory 

tel/fax 032 4350124; 
 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 09 8456 00092001 0000 0475 0001 
Kancelaria parafialna: 

czynna w poniedziałek od 15:00 – 17:00. 
wtorek - piątek: 10:00 – 13:00. 

WARSZOWICE 
ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 
tel/fax 032 4723447;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 
konto: 42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 
czynna w czwartki od 10:00 do 16:00  

i w Żorach j.w. 
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com) 

 


