
 
Hasło miesiąca: 

Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. 
/1 Mż 32,26/ 

Powitanie 
Przysiągłem i potwierdzam – kilkanaście dni temu słyszeliśmy te słowy podczas 
uroczystości Konfirmacji. 13 młodych ewangelików z obu naszych parafii, przysięgając 
wierność Bogu i Kościołowi, potwierdzało chęć podążania Jego drogą. Drogą, którą w dniu 
Chrztu Świętego obiecywali prowadzić ich rodzice i rodzice chrzestni. Dla każdego z nich 
był to pierwszy samodzielny krok w duchowym życiu. Dla nas to też powód do radości 
i świętowania – to ich zaangażowanie, wiara i energia mają odtąd stanowić o przyszłości 
naszej społeczności. Także naszym wielkim zadaniem jest to, by nieodpowiedzialnym 
traktowaniem chrześcijańskiej wspólnoty tej energii nie stłumić, by zapału, jaki w sobie 
mają, nie zgasić. Obraz Bożego działania w każdym z nas pozwala nam, jako wspólnocie 
wierzących, budować się w Chrystusowy Kościół. W takiej, zjednoczonej i wpatrzonej 
w przykład Jezusa, społeczności indywidualna wiara każdego z nas, znajduje niezbędną 
do wzrostu podstawę.  
Przed nami bardzo ważny miesiąc. W trzy kolejne niedziele wysłuchamy trójki 
kandydatów ubiegających się o funkcję kolejnego proboszcza naszych parafii, w miejsce 
odchodzącego na emeryturę ks. Tadeusza Makuli. Ich sylwetki znajdziecie w tym 
numerze. Już dziś apeluję do każdego z Was o udział w wyborczym zgromadzeniu 
parafialnym i rozważną decyzję nad wyborczą kartą. Prośmy w naszych modlitwach Boga, 
by pokierował naszymi myślami według swojej woli.  
W czerwcowym numerze nie zabrakło również odniesienia do hasła tego miesiąca, 
będziemy mieli też okazję przeczytać, co słychać u Basi, której rehabilitację i rozwój 
śledzimy już od kilku lat. Do tego, tradycyjnie, podsumowanie tego, co za nami 
i zaproszenia na wydarzenia, w których w najbliższym czasie będziemy mogli 
uczestniczyć. Niech Dobry Bóg ma w opiece Swój Kościół! 

____________________________________________________________________________|SS  
 
Miska soczewicy 
Przechodząc w sklepie między półkami z towarem, zauważyłam torebki z soczewicą. Od 
razu przypomniała mi się biblijna historia, związana właśnie z tą potrawą i postanowiłam 
sprawdzić, za co to Ezaw tak łatwo sprzedał swoje pierworództwo. Pierworództwo, czyli 
to, że urodził się jako pierwszy syn patriarchy Izaaka, dawało mu prawo dziedziczenia 
wszystkiego po swoim ojcu, ale też, co ważniejsze, prawo do ojcowskiego 
błogosławieństwa. To najzwyklejszy głód sprawił, że Ezaw, za miskę zupy, oddał swemu 
bratu, Jakubowi, prawo do tych przywilejów. Chociaż potem żałował, że dał się podejść 

swojemu bratu i oddał wszystko za chwilowe zaspokojenie 
swojego głodu, na zmianę sytuacji było już za późno. 
Jesteśmy dziećmi Boga i w Jezusie Chrystusie 
otrzymaliśmy prawo dziedziczenia Bożego Królestwa. Czy 
do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki i cenny 
to przywilej? Ile „misek soczewicy” w naszym życiu było 
ważniejszych od tego Bożego daru? 

Myśląc o historii synów Izaaka, szybko dochodzimy do wniosku, że postępek Ezawa był 
głupi i nieprzemyślany, natomiast Jakub dokładnie zdawał sobie sprawę z wagi 
przywileju, jaki od Ezawa wyłudził. Uciekając potem przed gniewem swojego brata, 
stoczył walkę z Bożym Aniołem, domagając się Bożego błogosławieństwa. Ta 
determinacja Jakuba może być dla nas wzorem postępowania w naszym życiu. A przecież 
tak często wybieramy tę przysłowiową, biblijną, miskę soczewicy, sądząc naiwnie, że 
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zaspokoi nasze potrzeby i pragnienia. Ale jest tak, że to, do czego tak często dążymy: 
dobrobyt, bogactwo, zaszczyty, stanowiska, które wydają się nam takie ważne, dają 
zaspokojenie tylko na jakiś czas. Jeżeli w zamian za nie zrezygnowaliśmy z bycia „Bożymi 
dziećmi”, potem pozostaje głód i pustka. Nasze życie przemija szybciej, niż byśmy tego 
chcieli. Jeżeli wędrujemy przez nie jako „Boże dzieci” jest ono dostatnie i syte nawet 
wtedy, gdy posiadamy niewiele i niewiele dla tego świata znaczymy. Żadne tytuły, które 
może nam nadać ten świat, nie mogą się równać z tym jednym, który otrzymaliśmy 
w Jezusie – Dziecko Boże. To gwarantuje nam dobre i spokojne, mimo burz i niepokojów, 
życie – to też daje nam pewność i radość przyszłości w wieczności, w Jego Królestwie. 
Jesteśmy przecież Jego dziedzicami!  
Kiedy więc, po kolejnej „misce soczewicy”, poczujemy znowu niedosyt i pustkę, to 
pamiętajmy, ze my, w odróżnieniu od Ezawa, mamy drogę powrotną do naszego 
niedocenionego dziedzictwa. Wszyscy przecież znamy historię Syna Marnotrawnego. 
Najważniejsze jest, aby zdążyć z powrotem... 

„A dziś słaby powie – mam Twą moc, 
Biedny powie – wszystko mam. 

Bo, Panie, Ty to dałeś nam - Ty sam. 
Dziękować Ci chcę.” 

/ŚE 590/  
____________________________________________________________________________|DS 
 
18.05.2015. 
Witam Wszystkich serdecznie! Jak zawsze chciałabym bardzo podziękować za wsparcie 
i dobre słowa, które spływają do mnie cały czas. Dziś opowiem o sobie słów kilka. Jestem 
szczęśliwą 99 centymetrową czterolatką z dużym bagażem doświadczeń. O niektórych 
wolałabym zapomnieć, bo ostatnie starcia „Barbara kontra piła do gipsów” nie należą do 
przyjemnych. Ale taka jest konieczność, bo aktualnie jestem posiadaczką gipsów 
syntetycznych na całych nóżkach. Gipsów, które nie chcą mnie zaakceptować ze 
wzajemnością i zmieniam je co rusz… Lada chwila moja życiowa sytuacja zmieni się 
diametralnie za sprawą długo wyczekiwanych ortez. W nich będę mogła wreszcie ruszać 
kolankami, co znacznie ułatwi mi chodzenie. Na razie chodzę wspomagana i trzymana za 
ręce, ale dobre i to, bo mój pęd i instynkt do chodzenia jest ogromny. O niczym innym 
teraz nie marzę. Nawet śnię, że biegam i ruszam kolankami. To mój mały, skromny 
pakiet marzeń. Cudownych marzeń, które dla większości są zwykłą rutyną a dla mnie 
szczytem nieskrywanych pragnień.  
Ps. Ujmując mój wzrost w statystykę, to po dwóch latach od rozpoczęcia leczenia, 
urosłam 30 centymetrów, z czego 22cm z kręcenia aparatem Ilizarowa, a z resztą sama 
sobie poradziłam :D 

Pozdrawiam, Barbara Czerny 
Dla przypomnienia podam, że na bieżąco można o mnie przeczytać na blogu 
barbaraczerny.smyki.pl  
_______________________________________________________________________________ 
 
Wybory proboszcza 
Na niedzielę, 21 czerwca, zwierzchnik diecezji katowickiej naszego kościoła, zarządził 
zgromadzenie parafialne w Żorach, którego celem będzie dokonanie wyboru nowego 
proboszcza miejscowej parafii. Zanim jednak odbędzie się głosowanie, czekają nas trzy 
niedzielne nabożeństwa prowadzone przez kandydatów zatwierdzonych przez Konsystorz. 
Poprowadzą oni nabożeństwa zarówno w Warszowicach, jak i Żorach. Zachęcamy też do 
zapoznania się z prezentacjami kandydatur księży ubiegających się o tę funkcję, jakie dla 
Biuletynu Parafialnego przygotowali. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla ich służby 
w kościele i o mądrość wyboru zgodnego z Jego wolą. 
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ks. Mateusz Łaciak  
(poprowadzi nabożeństwo w niedzielę 31 maja) 

Szanowni Parafianie 
Urodziłem się 25.05.1983 roku w Bielsku – Białej. Moją rodzinną 
miejscowością jest Szczyrk, a parafią „Biała”, gdzie spędziłem 
czas dzieciństwa. Studia na Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie podjąłem w 2002 roku. Studiując, 
pracowałem na stanowisku kościelnego w Parafii Ewangelicko – 
Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Będąc 
na trzecim roku studiów, rozpocząłem służbę w Ewangelickim 
Duszpasterstwie Wojskowym, z którym byłem związany do 2012 

roku. Piąty rok studiów był dla mnie czasem przełomowym. Kończąc Akademię 
Teologiczną w Warszawie, studiowałem także na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie 
pogłębiałem wiedzę teologiczną oraz napisałem pracę magisterską, która została 
obroniona w Polsce z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2009 ożeniłem się z Dorotą 
(z domu Widuch) – tyską parafianką, a od prawie dwóch lat cieszymy się z naszego 
największego Szczęścia i Skarbu, którym jest nasz synek Jakub.  
Służbę w Kościele rozpocząłem w roku 2007. W parafii w Tychach i Mikołowie odbyłem 
praktykę oraz wikariat (2007 – 2010). W tych śląskich parafiach wielką radość dawała mi 
służba wśród dzieci i młodzieży – organizowałem rekolekcje adwentowe i pasyjne, 
zimowiska narciarskie, wycieczki krajoznawcze, wymiany międzyparafialne (polsko – 
niemieckie), wyjazdy na turnieje piłki nożnej, itp. Organizowałem także tzw. 
nabożeństwa dla młodych, które odbywały się raz w miesiącu w Tychach, a uczestniczyła 
w nich  również młodzież z Żor i Warszowic. 
W swej służbie koncentruję się także na duszpasterstwie wśród rodzin oraz osób 
w średnim wieku. Stąd moje wysiłki skierowane są na organizację pikników parafialnych, 
wyjazdów na Dni Kościoła w Niemczech (Kierchentag), wycieczki integracyjne oraz kuligi 
i spotkania sportowe dla osób 18+. 
Nie wyobrażam sobie służby parafialnej bez odwiedzin domowych. Jest to nie tylko 
sposobność do lepszego poznania się i zawiązania bliższych relacji, ale także 
towarzyszenia parafianom w chwilach radosnych, jak i tych trudniejszych. Odwiedziny 
domowe, w domu opieki czy szpitalu są dla mnie nieodłączną częścią służby. 
Służyłem tak w śląskich parafiach, ale także w Gorzowie Wielkopolskim - z filiałami 
w Barlinku i Słubicach (2010 – 2012), a obecnie w parafii w Płocku, parafii w Kutnie 
i filiale w Łowiczu, gdzie obecnie mieszkam. Aktywnie działam także w ramach Diecezji 
Warszawskiej, organizując lub współorganizując spotkania i rekolekcje, spływy kajakowe, 
rajdy rowerowe oraz zimowiska dla dzieci i rodzin. 
Szanowni Państwo, mówiąc o swej służbie duszpasterskiej chciałbym wspomnieć także, 
że od czasu wikariatu w Gorzowie Wielkopolskim po dziś dzień sprawy administracyjne 
oraz finansowe parafii były i są częścią mojej służby. O sobie mogę powiedzieć, że jestem 
osobą pracowitą, sumienną, ambitną i skromną.  
Dziękując za ciepłe przyjęcie, życzę całej żorskiej parafii błogosławieństwa i prowadzenia 
Bożego.  

Z wyrazami szacunku ks. Mateusz Łaciak 
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ks. Henryk Reske  
(poprowadzi nabożeństwo w niedzielę 7 czerwca) 

Drogie Siostry i Bracia Parafii w Żorach i Warszowicach! 
Urodziłem się 16.10.1965r. we Włocławku, gdzie zostałem 
ochrzczony w tamtejszym kościele ewangelickim 
i konfirmowany. Swoją służbę w Kościele Ewangelicko – 
Augsburskim rozpocząłem w 1992 roku. Po ordynacji, która 
miała miejsce 26.07.1992r. w Mikołowie, pozostałem 
w Parafii Mikołów, w której odbywałem praktykę od lipca 
1991 roku.  
W czasie wikariatu wspólnie z proboszczem pełniłem służbę 
duszpasterską i katechetyczną zarówno w parafii Mikołów 
oraz Tychy i Orzesze, które administracyjnie podlegały 
proboszczowi mikołowskiemu. Od 01.01.1996 r. podjąłem 

obowiązki proboszcza – administratora w nowo stworzonym ośrodku duszpasterskim 
parafii w Orzeszu i w Czerwionce-Leszczynach.  
W dniu 31.10.1999 r. zostałem wybrany na proboszcza parafii w Orzeszu, dalej pełniąc 
funkcję proboszcza administratora parafii w Czerwionce. 
Podczas lat służby, wspólnie z moją małżonką Beatą Reske zd. Moczala, która jako 
magister teologii ewangelickiej pełni funkcję katechetki w w/w parafiach, staraliśmy się 
pracować z pełnym poświęceniem dążąc do rozwinięcia i pełnego usamodzielnienia tego 
nowo powstałego ośrodka duszpasterskiego. Dzięki Bożemu błogosławieństwu oraz 
owocnej współpracy z Radami Parafialnymi i wieloma zaangażowanymi osobami, parafie, 
w których służymy, są parafiami stabilnymi pod względem duszpasterskim 
i administracyjnym. Zrealizowanych zostało wiele zadań o charakterze duszpasterskim, 
skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeprowadzonych zostało wiele prac 
remontowych obejmujących kościoły w Orzeszu i Czerwionce. Obecnie na ukończeniu są 
prace budowlane przy budowie plebanii w Orzeszu, co pozwoli na całkowitą 
samodzielność parafii. Dotychczas funkcję plebanii pełnił nasz dom prywatny, w którym 
mieściła się także kancelaria parafialna. 
Oprócz służby w parafii od roku 2003 pełnię funkcję wiceprezesa w Zarządzie 
Stowarzyszenia Księży i Katechetów naszego Kościoła. W roku 2012 zostałem wybrany 
przez Synod Diecezji Katowickiej na stanowisko Radcy Diecezjalnego Diecezji 
Katowickiej, którą pełnię nadal. Po śmierci ks. Biskupa Tadeusza Szurmana w styczniu 
2014, jako zastępca Biskupa Diecezjalnego, przewodziłem życiu naszej Diecezji do dnia 
wprowadzenia nowego Biskupa. 
Decyzję o kandydowaniu na stanowisko proboszcza parafii w Żorach podejmuję po ponad 
18 latach samodzielnej służby w parafii w Orzeszu i w Czerwionce. Zdobyte 
doświadczenie chciałbym wykorzystać stawiając czoła nowym wyzwaniom, służąc 
w większej parafii i w większym mieście. Chciałbym przyczynić się do utrwalenia oraz 
rozwoju dotychczasowego życia parafii wypracowanego przez poprzednich duszpasterzy 
i ich współpracowników. 
W tej służbie gotowa jest wspierać mnie także moja żona, jako pastorowa i katechetka. 
Posiadamy trzy dorastające córki: Karinę (18 l.), Emilię (17 l.), i Martynę (15 l.), 
kształcące się w Państwowej Szkole Muzycznej II. stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym 
im. K. Miarki w Żorach. Mam nadzieję, że czas dojrzałej służby w Kościele pozwoli na 
wypracowanie dobrych owoców także w parafii w Żorach i Warszowicach. 

Z wyrazami szacunku ks. Henryk Reske 
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ks. Bartosz Cieślar  
(poprowadzi nabożeństwo w niedzielę 14 czerwca) 

Drodzy Czytelnicy biuletynu parafialnego! 
Bardzo mi miło pisać do Państwa właśnie tu, na łamach biuletynu. 
Mija drugi miesiąc od chwili, kiedy złożyłem do Rady Parafialnej 
w Żorach i Konsystorza Kościoła zgłoszenie swojej kandydatury na 
stanowisko proboszcza. W piśmie tym, w sposób formalny, 
umieściłem szczegóły mojej służby w Kościele. Na uzasadnienie 
swojego zgłoszenia nie zostało już wiele miejsca, chociaż jest to 
informacja równie istotna dla wiernych. Dlatego cieszę się, że 
poprzez ten biuletyn mogę przekazać kilka słów żorsko-
warszowickim czytelnikom.  
Naprawdę trudno w kilku zdaniach opisać minione 5 lat, w których 
pojawiała się a następnie umacniała decyzja o kandydowaniu. 
Wiele doświadczeń i refleksji po prostu nie sposób przelać na 

papier. Łatwo wspominać obawy i wątpliwości, wyrażane w modlitwach, rozmowach 
z żoną czy też obmyślane na długich spacerach. W tych chwilach doceniałem przykład, 
jaki pozostawili nam Mojżesz, Abraham czy jego prawnuk Józef, którzy nie znali 
odpowiedzi na większość swoich pytań, dopóki nie zaryzykowali wiarą i posłuszeństwem 
Bogu, aby iść w stronę wskazaną przez Niego.  
W ten sposób obawy zamieniły się w końcu w pełną pokoju wiarę w słuszność tej decyzji. 
Z tą wiarą, przy wielkiej rozwadze i pokorze, podejmuję to wyzwanie, pamiętając, że nie 
przy pomocy ludzkich zdolności Bóg objawia swą moc, lecz w ludzkiej słabości i ufności 
Wszechmocnemu (1Kor 1,27).  
Obok wspomnianych powyżej refleksji, minione 5 lat były bardzo intensywne. Po 
ukończeniu praktyki wikariackiej w Żorach, podjąłem kolejną praktykę w Katowicach na 
stanowisku wikariusza diecezjalnego, gdzie pełniłem służbę przez kolejne 3 lata. Praktyka 
dotyczyła: tradycyjnych obowiązków duszpasterskich, prowadzenia wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pracy z młodzieżą, konwertytami i sympatykami kościoła, studentami. 
Praca w diecezji wymagała zaangażowania w przestrzeni ekumenicznej, reprezentowania 
biskupa diecezjalnego, współpracy z biurem biskupa w organizowaniu spotkań 
o charakterze lokalnym, diecezjalnym i międzynarodowym, zaangażowania w kontakty 
z miastem i województwem, podejmowania zastępstw duszpasterskich i kaznodziejskich 
na terenie diecezji, organizowania i prowadzenia obozów i kolonii letnich dla dzieci 
i młodzieży, współpracy z Radiem Katowice przy organizowaniu ewangelickiej audycji 
radiowej „Głos Życia” i innych. Wszystkie te obszary działań pozostawiły wyraźny ślad 
w postaci wniosków i spostrzeżeń odnośnie mojej pracy w Kościele.  
W lutym 2013r. objąłem stanowisko proboszcza-administratora w Parafii w Wołczynie, 
gdzie pełnię służbę do dnia dzisiejszego. Poza obowiązkami duszpasterskimi jako 
administrator podejmuję się działań mających na celu poprawę stanu parafialnych 
obiektów kultu oraz zdobywanie zewnętrznych środków finansowych na remontowanie 
zabytków przynależących parafii. Obecnie kończymy generalny remont kościoła 
w Gierałcicach.  
Oprócz obowiązków parafialnych, od 7 lat wykładam wybrane księgi Starego i Nowego 
Testamentu w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie. Przygotowuję i wygłaszam rozważania 
w dwóch rozgłośniach radiowych. Przygotowuję i prowadzę rekolekcje dla Studentów 
i Absolwentów Szkoły Biblijnej i dla małżeństw.  
Jestem mężem Ewy, która z wykształcenia jest pedagogiem i katechetą. Mamy 2-letnią 
córkę Esterę. W najbliższych dniach spodziewamy się narodzin drugiego dziecka. 

Serdecznie pozdrawiam, w modlitwie o Parafię i wiernych, ks. Bartosz Cieślar  
_______________________________________________________________________________ 
 
|Wydarzenia 

 Nabożeństwo w Żorach w niedzielę, 17 maja, miało uroczysty przebieg. Tego 
dnia miała miejsce uroczystość Konfirmacji. Wierność Bogu i Kościołowi 
ślubowało trzynastu młodych ewangelików z Żor i Warszowic. Tego dnia po raz 
pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpili: Paulina Karwot, Oliwa Buba, 
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Monika Karzełek, Aleksandra Kaźmierczak, Julia Wiśniewska, 
Katarzyna Stencel, Wojciech Krzywoń, Marcin Niemiec, Szymon 
Stolarek, Jakub Morkisz, Kamil Olszowski, Patryk Morkisz oraz Artur 
Jaworski. Uroczystość Konfirmacji to ważny dzień nie tylko w życiu młodzieży 
rozpoczynającej samodzielne chrześcijańskie życie, ale także dla całego zboru, 
przyjmującego w swój skład kolejnych pełnoprawnych członków. Konfirmantom 
życzymy Bożej Opieki i prowadzenia na ich drogach, by złożone w tym 
uroczystym dniu przyrzeczenie towarzyszyło im w życiu. 

 10 maja w żorskim kościele Chrzest Święty przyjął Adam Czyż. Jemu, oraz 
jego najbliższym życzymy Bożego pokoju i prowadzenia. 

 W sobotę, 16 maja, w żorskim kościele św. Filipa i Jakuba odbyły się 
Ekumeniczne obchody Dnia Strażaka. Wziął w nich udział m.in. ks. bp Marian 
Niemiec. 

 Świętującym w czerwcu urodziny i jubileusze składamy życzenia Bożego 
błogosławieństwa i łaski na kolejne lata. 

 
|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 Szkółkę Niedzielną. 
 We wtorek, 9 czerwca w parafii w Żorach odbędzie się wspólne spotkanie Kół Pań 

z Warszowic, Studzionki, Golasowic i Żor. Początek spotkania – godz. 16:00. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie do Żor 

 21 czerwca parafia w Warszowicach obchodzić będzie Pamiątkę Poświęcenia 
Kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 13:00, kazanie w jego 
trakcie wygłosi ks. bp Marian Niemiec z Katowic. Zapraszamy na tę uroczystość 
warszowickiej parafii.  

 Sobota, 27 czerwca to data najbliższego spotkania żorskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego. Tematem będzie „Athos widziany oczami 
luteranina”. 

 Polecamy Waszej uwadze tradycyjne nabożeństwo „Przy Kamieniu” na 
Równicy w Ustroniu. W Leśnym Kościele Słowem Bożym służyć będzie 
zwierzchnik diecezji katowickiej KEA, ks. bp Marian Niemiec, zaśpiewa też 
katowicki chór Largo Cantabile. Nabożeństwo rozpocznie się w czwartek, 
4 czerwca o godz. 10:00. 

 Na początku lipca będzie miał miejsce 66 Tydzień Ewangelizacyjny 
w Dzięgielowie. W nawiązaniu do słów hasła roku, temat TE brzmi: Bez 
ograniczeń.  

 

 
 
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie jest naszą największą otwartą imprezą 
ewangelizacyjną, adresowaną do wszystkich – niezależnie od wieku i wyznania. 
Jego początki sięgają 1950 roku i spotkań organizowanych  w  Bytomiu-
Miechowicach – na terenie Zakładów Matki Ewy von Tiele-Winckler. 
Obecnie Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie  to dziewięć dni   wykładów 
biblijnych, kilkadziesiąt seminariów, koncerty z przesłaniem i spotkania w małych 
i dużych grupach. W programie także: warsztaty, rozgrywki  sportowe oraz 

Tydzień Ewangelizacyjny 

Dzięgielów 
4-12 lipca 2015 
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specjalne strefy zajęć dla młodzieży i dzieci. A także opieka medyczna 
i duszpasterska oraz miejsce dla opiekunów z małymi dziećmi, alejka spacerowa, 
kawiarnia, księgarnia i restauracja TE. Są także specjalne programy dla dzieci 
w określonych grupach wiekowych:  3-6, 7-10 i 11-13 lat. 

(za: www.te.cme.org.pl) 
 
W tym roku przedpołudniowe wykłady poprowadzi ks. Sławomir Sikora – 
proboszcz PEA w Szczecinie 
W czasie spotkań ewangelizacyjnych głównym mówcą będzie pastor Wade 
Burleson z Oklahomy 
Każdego dnia zorganizowany jest specjalny program dla dzieci. Wśród 
prowadzących są m.in.: Danuta Ostruszka, Grupa Pedagogów Ulicy UNO, Urszula 
Marek, Sabina Szłapa czy Bogusław Czyż 
TE to także wieczorne koncerty z przesłaniem. W tym roku zagrają m.in. zespół 
Cześć, October Light, Allen, Robert Kasprowicz, zespół CME czy Kraków Gospel 
Choir. W czasie koncertów refleksjami podzielą się ks. Leszek Czyż, ks. Bogdan 
Wawrzeczko, ks. Tomasz Pieczko i ks. Marcin Podżorski. 
 
Szczegółowy program TE jest dostępny na stronie internetowej 
www.te.cme.org.pl oraz w informatorach dostępnych w parafiach. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu. 
Materiały relacjonujące przebieg Tygodnia Ewangelizacyjnego będą na bieżąco 
dodawane na profilu CME w portalu facebook. 
Spotkania ewangelizacyjne będą transmitowane w Internecie na 
www.te.cme.org.pl. Polecamy tę formę uczestnictwa osobom, które z różnych 
przyczyn nie mogą osobiście pojawić się pod dużym namiotem. 

 
 

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

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Wikariusz – ks. Karol Długosz 
Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@luteranie.pl 
 

ŻORY 
ul. Osińska 4 
44-240 Żory 

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

konto: 
09 8456 0009 2001 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: szymon.samoraj@gmail.com) 

 

 


