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Hasło miesiąca: 

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. 
/Dz 5,29/ 

 

Powitanie 
Słuchać – łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować. Wielu 

z nas bardzo wysoko ceni sobie swoją niezależność, 

samowystarczalność, ze wszystkich stron atakują nas 

hasła mówiące, że jesteśmy „Panami swojego losu”, 

a jeśli nie, to jak najszybciej powinniśmy nimi zostać. 

Być może coś w tych hasłach jest – w końcu to do nas 

należy decyzja, czy, a raczej komu, oddamy w ręce 

ster naszego życia. I niezależnie od tego, czy sami 

będziemy usiłowali go trzymać, czy oddamy w ręce innych ludzi (ideologów, polityków, 

może innych „władców dusz”), czy w końcu powierzymy opiekę nad łodzią naszego życia 

samemu Bogu i Jego miłości, przyjdzie dzień, w którym okaże się, czy przypadkiem nie 

tkwimy na mieliźnie albo nie jesteśmy wiele mil od naszego celu… a wtedy nie będzie już 

szans na korektę kursu. 

W czerwcowym Biuletynie przeczytamy o działaniu Ducha Świętego w Kościele, wśród 

nas i w każdym z nas, nie zabrakło też relacji z ostatnich wydarzeń w naszych parafiach 

i w kościele, ani propozycji kolejnych spotkań i wydarzeń, które czekają nas 

w najbliższym czasie. Mądrego żeglowania z Najlepszym Sternikiem u progu tych 

wakacji! 
_______________________________________________________________________________ 

 

Rozważanie 
Duchu Święty przyjdź! 
 

Lepiej dla was, żebym ja odszedł – powiedział Jezus zdezorientowanym uczniom tuż 

przed swoim wniebowstąpieniem. Jak to możliwe? Czy może być coś lepszego, niż 

fizyczna obecność Pana Jezusa? Ale uczniowie nie pojmowali jeszcze, jakiego rodzaju 

pomoc Bóg przygotowuje dla swoich dzieci.  

Tymczasem wydarzenia, jakie mają miejsce po Zesłaniu Ducha Świętego, mówią same za 

siebie. Zauważmy, że z jakiegoś powodu, w trakcie służby Jezusa, prawdziwie uwierzyło 

zaledwie kilka osób, może kilkanaście. Jednak po Zesłaniu Ducha Świętego, wystarczyła 

jedna mowa Piotra w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, aby w jeden dzień uwierzyło 3 

tysiące ludzi. Niedługo później, w rozdziale 4, czytamy, że liczba wierzących wzrosła do 

około 5 tysięcy. W rozdziale 9 czytamy, że w mieście Joppa, wielu uwierzyło w Pana. 

W rozdziale 14 znów czytamy: w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej 

i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. W rozdziale 17 czytamy 

o Tesalonice, w której wielu uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast 

i mężów. Podobnie dzieje się w Koryncie, o którym czytamy w rozdziale 18 Dziejów 

Apostolskich.  

W tym dniu - w dniu Zesłania Ducha Świętego, dokonuje się zatem coś niepojętego 

i niewyobrażalnego. Człowiek, za sprawą Bożej ingerencji, nagle odkrywa znaczenie 

Bożego Słowa, które słyszał od dawna, odkrywa wartość przynależności do Boga. Staje 

się jak okręt, który pchnięty wiatrem, rusza wreszcie ze swego miejsca, w którym tkwił 

od lat. Duch Święty jest właśnie takim „wiatrem”, takim powiewem, który wyrywa nas 

z naszej niemocy, z mielizny grzechu, pozwala nam wypłynąć wreszcie na bezpieczne 

wody, do miejsca, w którym zawsze mieliśmy być. W Bożej przystani. W Bożej kryjówce. 

Otoczeni płaszczem Bożej miłości. Czy wiesz, siostro i bracie, o czym mowa?  

Nie bez znaczenia hasłem biblijnym Święta Zesłania Ducha Świętego jest słowo: Nie 

dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan 

Zastępów. Nie inaczej Kościół mógł powstać. Nie inaczej mógłby wytrwać, jak tylko dzięki 

Duchowi Świętemu, który 1) podtrzymuje wierzących we wszystkich próbach 

i doświadczeniach. Każdego wierzącego wyposaża w unikalne zdolności (dary). 
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Uwrażliwia na to, co podoba się Bogu i wzbudza obawę przed tym, co złe. Jeśli owi 

wierzący  wytrwają w biegu, jeśli osiągną cel, którym jest zbawienie, jeśli okręt ich życia 

dopłynie do Bożej przystani, będzie to zasługa nie człowieka, lecz Ducha Świętego, który 

utrzymuje, wyposaża i prowadzi.  

Rzeczywiście, lepiej było dla uczniów i lepiej dla nas, że Chrystus odszedł do Ojca, bo 

dzięki temu mamy wśród nas Ducha Świętego. Ducha, który, oprócz wsparcia 

wierzących, działa także 2) na niewierzących, przekonując o grzechu, o sądzie i Bożej 

sprawiedliwości (Jan 16,8). Zarówno wśród tych, którzy po raz pierwszy słyszą 

ewangelię, jak i wśród tych, którzy całe życie chodzą do kościoła, ale nie znają jeszcze, 

pełnej zaufania i więzi, relacji z Panem Bogiem.   

Innymi słowy, Duch Święty, jak nikt inny, uświadamia człowiekowi potrzebę ratunku. 

Wzbudza w sercu różne pytania i wątpliwości, np. co by było, gdybym dziś stanął przed 

Bogiem? I dzieje się tak na całym świecie, bo Duch Boży wylany jest na cały świat, aby 

w tym świecie działać.  

Święto zesłania Ducha Świętego utwierdza nas w przekonaniu, że Bóg jest pośród nas. 

Bóg chce objawiać swą moc w życiu swego Ludu. Chce oddziaływać także na naszych 

znajomych, przyjaciół, bliskich, którzy nie poznali jeszcze Pana Jezusa, a co najwyżej 

o nim słyszeli. 

Zastanawiasz się jak rozmawiać, jak dotrzeć do tych ludzi? Nie bój się stawiać tych pytań 

Bogu. Proś Go o okoliczności, w których twoje słowa, postawa, będą mogły poruszyć taką 

czy inną osobę. Bóg chce nas czynić swymi narzędziami. Abyśmy, ty i ja, przyczyniali się 

do rozwoju Królestwa Bożego w tym świecie. Ponad wszystko jednak... módl się. Spędzaj 

czas z Bogiem. Inaczej prędko uwierzysz, że ktoś inny się tym zajmie, że się nie 

nadajesz, że lepiej siedzieć cicho, że nie warto ryzykować itp.  

Jak to możliwe... Jak nabrać wiatru w żagle, jak wypłynąć z odrętwienia... Jak pokonać 

strach... Jak żyć szczerą wiarą wśród religijnych obwarowań i pozorów...  Nie dzięki mocy 

ani dzięki sile, lecz dzięki Bożemu Duchowi, dzięki Pocieszycielowi, którego Bóg posłał 

w imieniu Jezusa. To On jest Tym, który pozwala nam trwać w społeczności z Ojcem. To 

On przemawia do nas cichym głosem. To on przenika nasze myśli i serca, za każdym 

razem, gdy zgromadzamy się w imieniu Jezusa w kościołach czy w domach, gdy 

rozważamy Boże Słowo, gdy trwamy w modlitwie. To On daje nam nowe spojrzenie, 

budzi nową wiarę, dodaje sił. On sam jest wrogiem pustej religijności, fałszywej 

pobożności i potępiających spojrzeń. Duch Święty to źródło prawdziwej radości, 

przyjaznej, zachęcającej atmosfery, wzajemnego wsparcia i życzliwości. Owszem, 

wskazuje grzech, zachęca do szczerej pokuty, ale później daje radość z otrzymanego 

przebaczenia i pojednania z Bogiem!    

Apostoł Paweł w liście do Efezjan nakazuje: bądźcie pełni Ducha! Tłumacząc dosłownie: 

dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Pomimo upływu czasu, ten Duch Święty 

działa dziś tak, jak przed wiekami, a znak (owoc) jego obecności w danym zborze jest 

identyczny: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 

łagodność, samokontrola.  

Jako luteranie, musimy sobie zdać sprawę, że Ducha Świętego potrzebujemy 

bezwzględnie. Na oparach (chwalebnej!) historii zbyt daleko już nie zajdziemy, 

a upływający czas coraz bardziej uwidaczniać będzie nasze obecne braki i słabości. 

Pięknie potrafimy mówić o tożsamości, ewangelickich etosach czy zasadach luteranizmu. 

W jakiejś rzeczywistości są one prawdziwe i realne. Ale w obliczu niestabilnych domów, 

zranionych relacji, rozniecanych urazów, zmęczonych gonitwą serc... ulatują jak mgła. 

Śpieszymy się tak bardzo, że pozostają nam tanie zamienniki rzeczywistych uczuć, 

głębokich wzruszeń, wzajemnych objęć, rozmów, więzi. Czy inaczej jest z relacją 

z Bogiem? Ile w nas determinacji i czasu w kalendarzu, by poświęcić coś na korzyść 

troski o tą więź? Łatwiej pokochać i bronić zwyczajów, niż kochać i służyć Panu Jezusowi.  

Duchu Święty, przyjdź do nas z mocą! Odnów nas! Zburz granice, jakie tobie 

postawiliśmy! Spraw, by przestały nam wystarczać „duchowe zamienniki”. Naucz nas 

wołać: Potrzebuję ciebie Boże! Mój dom potrzebuje Ciebie, moja rodzina, moje dzieci! 

Mój Kościół! Wzbudzaj w nas wstyd z powodu rzeczy, które zasmucają Boga! Niech 

w sercu zagości niepokój, gdy pielęgnujemy złe nawyki i przejęte zwyczaje świata! Każda 
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chwila w twojej obecności niech przynosi radość i świeże siły, by iść, i zwiastować 

domownikom, sąsiadom i współbraciom Dobrą Nowinę! 
___________________________________________________________________|ks.Bartosz Cieślar 

 

Drogowskazy chrześcijanina 
„A wiemy, że Bóg współdziała we 

wszystkim ku dobremu z tymi, którzy 

Boga miłują.” 
/Rz 8,28/ 
 

To jest Boże dzieło i jego sztuka, że te 

rzeczy, które sami popsuliśmy 

i zaniedbaliśmy, On czyni znów dobrymi. Sam często wieloma sprawami niemądrze 

i głupio pokierowałem, potem byłem bardzo przerażony i nie wiedziałem, jak się od nich 

uwolnić i wybrnąć z tego, co przez moją głupotę zostało zagmatwane i popsute. Ale Pan 

wybrał taki sposób i taką drogę, że naprawił to, w czym się omyliłem i co popsułem. I tak 

Bóg rządzi wszystkimi swoimi świętymi, że jeśli oni nawet błądzą i mylą się, to jednak 

znajduje to swój dobry koniec, albo przynajmniej obywa się bez wielkich szkód. Bóg 

uczynił wszystko z nicości, dlatego może z tego, co złe, wydobyć dobro. 
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Relacja 
Żorski Tydzień Reformacyjny 
18-25 maja 2017 

18 maja 2017 roku, w Muzeum Miejskim w Żorach, odbyła się inauguracja  Żorskiego 

Tygodnia Reformacyjnego, organizowanego w ramach obchodów Jubileuszu 500 lat 

Reformacji. Otwarcia inauguracyjnego spotkania dokonał proboszcz Parafii Ewangelickiej 

ks. Bartosz Cieślar. Powitał zebranych, wśród których obecny był m.in. prezydent miasta 

Żor, przybliżając okoliczności spotkania.  

Prelekcję pt. „Ewangelicy na Górnym Śląsku” przedstawił dr hab. Jan Szturc. W swoim 

wystąpieniu nakreślił tło historyczne wydarzeń dających początek Reformacji i jej rozwoju 

w Europie, wskazując na Wrocław, jako główny ośrodek rozwoju idei reformacyjnych na 

Śląsku. Jako kolejny istotny element prelegent wymienił silne szlacheckie rody, 

przyjmujące nauki ks. dra Marcina Lutra. Kolejnym elementem omówionym w wykładzie 

była architektura ewangelickich kościołów na Śląsku. Prelegent omówił też strukturę  

i liczebność śląskiej społeczności ewangelickiej na przestrzeni lat i na tle wydarzeń 

historycznych. Podsumowanie wykładu stanowiło omówienie współczesne formy 

ewangelickiej działalności na Górnym Śląsku, piśmiennictwo, organizacje charytatywne, 

domy opieki (z miechowicką „Ostoją Pokoju” na czele), działalność chórów parafialnych czy 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 

Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć, przygotowaną przez Fundację 

Areopag, wystawę „Historia Biblii”. Zwiedzających oprowadził Dariusz Czyszczoń, 

prezentując eksponaty dokumentujące 3500 lat Pisma Świętego. Wśród najciekawszych 

z nich znajduje się replika tablic mojżeszowych z Dziesięciorgiem Przykazań, repliki 

rękopisów z Qumran, przekłady tekstów hebrajskich na język grecki oraz kolejne wydania 

Pisma Świętego. Na  szczególną uwagę zasługuje Biblia Gutenberga, będąca pierwszą na 

świecie  księgą  wydaną drukiem w 1445 roku. Wystawa byłą udostępniona zwiedzającym 

między 18 a 28 maja. 

W ramach Nocy Muzeów, 20 maja, dr Janusz Kucharczyk przedstawił wykład: „Powrót do 

Biblii jako hasło Reformacji”. Nawiązując do Jubileuszu Roku Reformacji zaprezentował 

słuchaczom genezę pojawienia się reformacyjnych haseł. Wynikały one z XVI wiecznych 

uwarunkowań, z średniowiecznego  kryzysu kościoła, poprzedzającego wystąpienie dr 

Marcina Lutra, którego celem był powrót do źródeł Biblii i czerpanie z niej prawdy, mającej 

służyć odnowie chrześcijaństwa opartego na bliskich relacjach z Bogiem. Wpływ na 

szerzenie się haseł reformacyjnych miała również działalność innych reformatorów, głównie 

Jana Kalwina, Johna Wicliffa, oraz wcześniejszych propagatorów odnowy kościoła, 

Waldensów i Jana Husa, przygotowujących grunt dla przyszłego dzieła Reformacji. 
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Żorski Tydzień Reformacyjny kończyło w czwartek, 25 maja, nabożeństwo 

Wniebowstąpienia Pańskiego w żorskim kościele, po którym, w żorskim Kinie na Starówce, 

odbyła się projekcja filmu pt. „Luter”, w reżyserii Erica Tilla, z międzynarodową obsadą. 

Tytuł filmu i wolny wstęp zachęcił rzeszę widzów do obejrzenia historii o Marcinie Lutrze, 

który jako zakonnik, poprzez studiowanie Pisma Świętego, doświadcza wewnętrznej 

przemiany. Konfrontując przekaz Słowa Bożego z religijnymi praktykami, dostrzega wiele 

rażących nieprawidłowości, wobec których postanowił zaprotestować, przybijając na 

drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez. To wydarzenie z 1517 roku datuje się jako 

początek Reformacji. 

(na podstawie relacji Elżbiety Sitek) 
_______________________________________________________________________________ 

 

W imieniu Parafii Ewangelickiej w Żorach serdecznie dziękuję dyrekcji Muzeum Miejskiego 

w Żorach oraz Kina na Starówce za współpracę przy organizacji wydarzeń Żorskiego 

Tygodnia Reformacyjnego, wszystkim ich uczestnikom za to, że mogliśmy razem poznawać 

historię Reformacji, żorskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz 

wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania obchodów za ich pracę. 

Ks. Bartosz Cieślar 
_______________________________________________________________________________ 

 

Relacja 
Potrzebuję Cię i na dobre i na złe… 
Za nami kolejny Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych 

i Młodzieżowych, w którym uczestniczyły nasze dzieci ze szkółki niedzielnej. Tym razem 

nie  miałam okazji oglądać na żywo ich występu, ale po relacji stwierdziłam, że nic się nie 

zmieniło od kilku lat - ten sam entuzjazm, płynące prosto z serca, proste słowa. Proste, 

ale jakże pełne oczywistych treści... treści, które w codzienności naszych obowiązków, 

zupełnie nam, dorosłym, umykają... I nie ma znaczenia dla ich śpiewu to, że dzieci rosną 

i opuszczają szeregi szkółki, przechodząc do młodzieży, bo ich miejsce zajmują następni 

mali artyści. 

"Cudowne mamy dzieciaki, to czysta przyjemność być z nimi co niedziela", napisała na 

Facebooku jedna z ich szkółkowych opiekunek, jedna z tych dziewczyn, które co 

niedzielę, w czasie nabożeństwa, przejmują nad nimi opiekę, aby uczyć je wędrowania 

z Bogiem, bo, jak same śpiewają :" ani ty, ani ja, ani nawet cały świat, ani ręka ani noga 

nie potrafią żyć bez Boga.." 

I znów, zgromadzona w kościele w Ruptawie, publiczność, która już chyba nie wyobraża 

sobie tej imprezy bez ich występu, dała się ponieść tej fali entuzjastycznego śpiewu, tak 

szczerego i płynącego prosto z małych serduszek. To niewątpliwa zasługa naszych Pań 

opiekunek, jak również  Pani Oli, naszej dyrygentki, która w naukę śpiewu naszych dzieci 

wkłada całą swoją pasję i umiejętności. Kiedy patrzę na nią i wpatrzone w nią dzieci, 

wykonujące dokładnie to, czego od nich oczekuje, to mam wrażenie, że ona, do 

wyśpiewywania Bogu na chwałę, przekonałaby chyba każdego… 

Zawsze bardzo mnie wzrusza oddawanie naszemu Bogu chwały przez tych najmłodszych, 

tych, którzy, jeśli w najwcześniejszych latach swego życia zostaną właściwie 

poprowadzeni, staną się w przyszłości aktywnymi członkami naszej społeczności, naszego 

kościoła. Dlatego uważam, że bezcenny jest czas poświęcany wyłącznie im, w ich 

zgromadzeniach, gdzie mogą uczyć się Boga w sposób dla nich najodpowiedniejszy, gdzie 

mogą tworzyć od najmłodszych lat swoje środowisko, integrować się ze sobą, a ich 

niesforność i żywiołowość nikomu nie przeszkadza, a wręcz może być właściwie 

kształtowana, aby w dorosłym życiu zaprocentowała przywiązaniem do Boga poprzez 

swoją parafię i kościół. 

Przy okazji kończącego się roku szkolnego, zachęcam do refleksji nad tym, co tak 

naprawdę najcenniejszego możemy dać naszym dzieciom na ich dorosłe wędrowanie. 

Skarby tego świata nie zastąpią w ich drodze Bożego prowadzenia... to co najcenniejsze, 

to należeć do Niego, to wędrować w "Jego butach", z Nim u boku… to uczyć nasze dzieci 

być Jego dziećmi! 
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Tego właśnie mają okazję uczyć się nasze dzieci nie tylko od nas, ale także na "Szkółkach 

Niedzielnych", prowadzonych przez nasze Panie opiekunki i za to, że są w naszej parafii 

do tego chętne "ręce" i otwarte  serca, podziękujmy Naszemu Panu, bo nie do 

przecenienia jest rola naszych "Przewodników wiary" od najmłodszych lat! 
(na podstawie materiałów Eweliny Apfeld) 

____________________________________________________________________|Danuta Samoraj 

  
Przegląd wydarzeń parafialnych 

 W trzeci weekend maja (19-21.05) niespełna 40-osobowa grupa warszowickich 

i żorskich parafian spędziła w przepięknej stolicy niemieckiej Saksonii – Dreźnie. 

W czasie wyjazdu mieli okazję zwiedzić najważniejsze punkty Starego Miasta 

z Frauenkirche na czele, gdzie też uczestniczyli w niedzielnym nabożeństwie. Już 

teraz zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych parafialnych 

wycieczkach i wyjazdach! 

 Ostatnie nabożeństwo w maju miało w żorskiej parafii szczególnie uroczysty 

charakter. Było połączone z uroczystością Konfirmacji. Wierność Bogu 

i Kościołowi ślubowały cztery konfirmantki: Dominika Cimała, Dominika Drózd, 

Nicola Gnida i Elżbieta Karzełek. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach – 

niech Pan Bóg nadal ma je w swojej opiece i prowadzi swoimi ścieżkami. 

 W maju w naszych parafiach odbyły się pogrzeby śp. Adama Karzełka (Żory) 

oraz śp. Marii Staniek (Warszowice). Prosimy w naszych modlitwach o Boży 

pokój dla bliskich naszych zmarłych. 
_______________________________________________________________________________  

 
Z życia Kościoła 

 W niedzielę, 7 maja, w Chorzowie odbył się 71. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej. 

W spotkaniu wziął udział także żorski chór parafialny. 

 W dniach 24-28 maja, w Berlinie i Wittenberdze, miał miejsce kolejny Kirchentag 

– Dni Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. W tym czasie w obu miastach 

odbywały się wykłady, dyskusje, koncerty i targi prezentujące działalność 

kościołów, w tym także Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 
______________________________________________________________________________ 

 

 Zaproszenie 
Nowe 
1-9 lipca 2017 

Początek lipca to tradycyjny termin największej 

namiotowej akcji ewangelizacyjnej w tej części Europy. 

Co roku, na (nieco ponad) tydzień Dzięgielów staje się 

miejscem spotkań, wykładów, ewangelizacji, koncertów 

i, z roku na rok coraz bogatszego, programu dla 

każdego, bez względu na wiek. Dlatego już dziś bardzo 

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w 68. 

Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, 

odbywającym się pod hasłem „Nowe” (nawiązującym do 

biblijnego hasła roku 2017).  

Tegoroczne przedpołudniowe wykłady poprowadzi Piotr 

Lorek, a w czasie spotkań ewangelizacyjnych mówcą 

będzie Matthias Clausen. Nie zabraknie także programu 

dla dzieci, seminariów i przestrzeni do spotkań i rozmów. 

Wieczory to czas koncertów z przesłaniem (w tym roku 

na dzięgielowskiej scenie usłyszymy m.in. Frühstück, Full Power Spirit, Exodus15 czy 

Zespół Cześć. Ze szczegółowym programem TE można zapoznać się na stronie 

www.te.cme.org.pl. Po raz kolejny, dla tych, którzy  nie mogą osobiście zjawić się 

w Dzięgielowie będą przygotowane transmisje internetowe spotkań ewangelizacyjnych. 

Warto zarezerwować sobie czas od 1 do 9 lipca. 
_______________________________________________________________________________ 
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TDN 

 

Zaproszenie 
Tydzień Dobrej Nowiny w Żorach 
31 lipca – 4 sierpnia 2017 

W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia parafia w Żorach 

organizuje Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci (SP). Koszt 

uczestnictwa w TDN wynosi 5zł za każdy dzień (istnieje 

możliwość zapisania dziecka na cały Tydzień lub na wybrane dni). Program jest 

przygotowywany każdego dnia w godzinach 9:00-12:00. Zachęcamy do zapisywania 

dzieci w kancelarii. 

Więcej informacji na temat TDN w kolejnym numerze Biuletynu i w Ogłoszeniach 

Parafialnych.  
_______________________________________________________________________________ 

 
Zaproszenie 

Gala Reformacyjna w NOSPR 
7 października 2017 

Jednym z głównych wydarzeń obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji w naszej diecezji 

będzie Gala Reformacyjna w Sali koncertowej NOSPR 

w Katowicach. W jej trakcie zaśpiewają połączone chóry diecezji 

katowickiej i specjalnie na tę okazję sformowany chór dziecięcy, zostaną 

też wręczone Śląskie Szmaragdy – nagrody diecezji katowickiej KEA. Do 

18 czerwca w parafiach można zgłaszać swój udział w tym wydarzeniu. 

Zapisy są przyjmowane po nabożeństwach w zakrystii oraz w kancelarii 

parafialnej. Koszt uczestnictwa to 20zł (płatne przy zapisie). Po 18 czerwca miejsca 

w NOSPR zostaną udostępnione także osobom spoza diecezji. Zapraszamy do wpisywania 

swojego udziału. 
_______________________________________________________________________________ 

 

Informacje 
 Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa w naszych parafiach w każdą niedzielę 

o godz. 8:00 w Warszowicach oraz 10:00 w Żorach. 

 W poniedziałek, 5 czerwca (Drugi Dzień Świat Zesłania Ducha Świętego) 

zapraszamy na nabożeństwa o godz. 16:00 w Warszowicach i 17:30 w Żorach. 

 11 czerwca w Żorach odbędzie się Nabożeństwo Rodzinne i podsumowanie roku 

szkolnego, a po nim Piknik Rodzinny w ogrodzie parafialnym. Zapraszamy! 

 Zapraszamy serdecznie na uroczystość Pamiątki Poświęcenia Kościoła 

w Warszowicach. Nabożeństwo w niedzielę, 25 czerwca rozpocznie się o godz. 

10:00, Słowem Bożym będzie służył ks. Mirosław Czyż z Pszczyny.  

 Międzyparafialne spotkanie Kół Pań odbędzie się w Żorach we wtorek, 6 czerwca 

o godz. 16:00. Zapraszamy! 

 PTEw oddział Żory zaprasza na spotkanie „Luterańska Estonia” w sobotę, 10 

czerwca, o godz. 15:00 w Żorach. Temat przygotuje ks. Karol Długosz. 

 W poniedziałek, 19 czerwca, Chór Parafialny podsumuje kolejny rok działalności 

przy ognisku w Żorach. Początek spotkania o godz. 18:00. 

 Najbliższe Spotkanie z Biblią odbędzie się w Żorach we wtorek, 20 czerwca 

o 17:00. Zapraszamy. 

 W dniach 26-28.06.2017 we Wrocławiu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja 

Księży. W tym terminie kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

 Między 6 a 27 lipca jest planowany urlop ks. Proboszcza. W tym czasie opiekę 

duszpasterską w naszych parafiach będzie pełnił ks. Jan Raszyk z Jastrzębia. 

Natomiast sprawy kancelaryjne będzie można załatwić z panią Rutą Janotą – kontakt 

i szczegóły zostaną podane w kolejnym numerze Biuletynu Parafialnego oraz na 

stronach internetowych parafii. 
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Kontakt 
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar 

tel. 32/435 01 24 kom. 502 311 641 

e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl 

Katecheta –  

mgr teol. Tomasz Marek 

tel. 506 147 506 

ŻORY 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 32/435 01 24; 

 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 32/435 01 24;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto:  

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 

poniedziałek 9:00-12:00 i 20:00-20:30  

wtorek: 9:00-12:00 

środa: kancelaria nieczynna 

czwartek: kancelaria nieczynna (odwiedziny duszpasterskie) 

piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00 

niedziela: po nabożeństwie 

Parafialne strony internetowe: 
 

www.zory.luteranie.pl/zory 

www.facebook.com/PEAZory 

 
 

www.zory.luteranie.pl/warszowice 

www.facebook.com/PEAWarszowice 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  

(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 

 

Kącik dla dzieci 
 

 

  


