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Hasło miesiąca: 
Bóg mówi: Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. 

/Iz 54,7/ 

Powitanie 
Rozpoczęliśmy kolejne adwentowe oczekiwanie. 4 tygodnie przygotowań do przyjęcia 
bożonarodzeniowej Dobrej Nowiny. To czas nie tylko na wysprzątanie domu i zrobienie 
świątecznych zakupów. To sprawy zupełnie marginalne. Wykorzystajmy go na 
zastanowienie się nad naszym stosunkiem do nadchodzących świąt. Co rozumiemy 
poprzez nasze świętowanie? Co wspominamy? Pamiątkę przyjścia na świat biednego 
dzieciątka w betlejemskiej stajni? Czy może pamiątkę przybycia na ziemię Bożego Syna, 
jedynego ratunku dla każdego z nas? Życząc, by te święta upłynęły pod znakiem 
przybliżającej się do nas Bożej mocy a nie tylko sianka, żłóbka i pastuszków, oddaję 
w Wasze ręce ten numer Biuletynu. 

SS  
Wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się odkupienie wasze”. /Łk 21,28/ 

 
Święta Bożego Narodzenia związane są nierozerwalnie z Adwentowym czasem. Poprzedza 
je czas, w którym przygotowujemy się na spotkanie z Bożym Synem. Wspólnie z ludźmi, 
którzy odegrali ważną rolę w przygotowaniu drogi Pańskiej i my chcemy siebie samych 
przygotować by Chrystusa Pana przyjąć i z Nim iść przez życie. Tygodnie Adwentowego 
czasu, które poprzedzają Boże Narodzenie pragną nam wskazać jak winna przebiegać 
droga, która wiedzie przez betlejemskie pola, od pasterzy i owiec do stajni gdzie Józef 
i Maria przeżywają radość z narodzin Jezusa, Bożego Syna. Nie znali słów jak Wigilia czy 
Święta Bożego Narodzenia. Nie znali tradycji chrześcijańskiej związanej ze Świętami, 
obrzędów wigilijnego stołu, nabożeństw w Kościele, pieśni czy kolęd związanych z tym 
wydarzeniem. Święta te przeżywali zupełnie inaczej. W skromnej pieczarze, gdzie zimno 
i ciemność wypełniała ich życie. Byli zaniepokojeni tym, co ich spotkało. Natrafili na mur 
ludzkiej obojętności. Nigdzie nie było dla nich miejsca, w żadnym domu i żadnej 
gospodzie. Zimna grota, trochę siana, parę zwierząt stanowiło scenerię tego, co się 
wydarzyło. A jednak w ten mrok, ludzką bezradność, wkracza Bóg, przynosi nadzieję 
tym, którzy chcą oglądać radość zbawienia, pragną uczestniczyć w Bożym planie 
zbawienia. Na niebie lśni jasno świecąca gwiazda, chóry aniołów przynoszą pasterzom 
radosną wieść o narodzeniu się Bożego Syna. Ci, posłuszni poleceniom aniołów, idą do 
stajni by przywitać Jezusa, oddać mu cześć i złożyć dary. Aby to wszystko mogło się 
urzeczywistnić, mogło się dziać w naszym życiu, Pan Bóg daje nam cichy i radosny 
Adwent, czas na zastanowienie się, przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia. Jak 
mamy się przygotować i oczekiwać na te święta? Dla wielu Adwent to czas przygotowań, 
ogrom wysiłku i pracy, bieganiny, niepokoju czy ze wszystkim zdążę. Kto ma rodzinę ten 
wie, że wszystko musi wcześniej zaplanować. Myślimy kto do nas przyjdzie, kogo 
powinniśmy zaprosić? Ile osób razem z nami zasiądzie do stołu. Nie wolno zapomnieć 
o prezentach, wybrać je z namysłem, aby sprawić radość a nie rozczarowanie. A może 
sami planujemy podróż by odwiedzić naszych bliskich, z nimi się spotkać, z nimi się 
cieszyć. To takie ludzkie, że chcemy dobrze wypaść, nikogo nie zawieść, zadać ból czy 
cierpienie. A gdzie jest miejsce dla Chrystusa, dla Boga, dla Adwentu, dla Świąt? Czy 
starczy czasu, aby usiąść, zapalić świece na adwentowym wieńcu, zaśpiewać pieśni, 
wsłuchać się w Ewangelię, by serce i dusza mogły też przeżyć radość, odczuć Boży pokój, 
zobaczyć Jezusa a w Nim zbawienie i radość? Życzę Wam Siostry i Bracia na czas 
Adwentu i Bożego Narodzenia wiele pogody ducha, radości serc, przebaczenia sobie 
nawzajem uraz, zniwelowania uprzedzeń, zapomnienia krzywd, które tkwią gdzieś 
głęboko w sercach. Przed nami nowy rok kościelny, nowy czas darowany nam przez 



Boga. To czas Bożego pokoju, radości i szczęścia, które może nas wypełnić. Tego Wam 
z całego serca życzę, aby się mogły spełnić słowa Ewangelii Łukasza, które na wstępie 
zacytowałem: „Wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się odkupienie wasze”.  
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W tym ofiarowanym nam przez Boga 

darze zjednoczona została cała 
ludzkość świata  
wszystkich epok,  

wszystkich czasów. 
Matka Ewa 
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Świąteczna radość w bożonarodzeniowych pieśniach 
Grudzień i zima nieodmiennie kojarzą nam się z Narodzeniem Pana Jezusa. Nie da się 
o tym zapomnieć, gdyż już w listopadzie w wielu sklepach i na ulicach towarzyszą nam 
kolędy, w których króluje małe, biedne niemowlątko godne naszej litości i współczucia. 
Gdy nadchodzą święta, trochę przesiąknięci tymi melodiami, podejmujemy to  
świąteczne biadolenie, nucąc bezmyślnie „Lulajże Jezuniu”. Nie zastanawiamy się często, 
kto tak naprawdę przychodzi na świat i przesiąknięci widokiem niezliczonej ilości szopek 
i małych Panów Jezusków, zupełnie nie dopuszczamy myśli, że w Betlejem dwa tysiące 
lat temu na świat przyszła Boża Moc, przynosząc nam wszystko i nie potrzebując niczego 
w zamian. Takie jest też nasze, protestanckie, przesłanie Pamiątki Narodzenia Jezusa. 
Wystarczy przejrzeć bożonarodzeniowe pieśni w naszych śpiewnikach. Wcześniej do 
przyjęcia tej Bożej Mocy na świecie przygotowują nas pieśni na czas Adwentu – 
„Podnieście się wy, wierzchy bram, Pan w chwale swojej zdąża sam”. A gdy nadchodzi 
czas świąt – „Bóg się rodzi, moc truchleje” bo on „Z niebios zszedł, by nową wieść 
zbawienną, dobrą dla nas nieść”. Tylko dlatego przyszedł na świat w nędzy, że nie 
mogliśmy go tu przyjąć inaczej – „nie było miejsca dla niego, choć szedł jako Zbawiciel 
na ziemię”. „Przyszedł bezbronny na świat, do ludzi, których stworzył sam. Nie a by żąć, 
lecz by siać. Nie a by wziąć, lecz siebie dać” – doskonale wiedzieli o tym pasterze 
z betlejemskich pól, kiedy poszli do Jezusa oddać mu pokłon. 
Proponuję więc, aby w te święta spróbować spojrzeć na to nowonarodzone dziecię 
odrzucając schematy komercyjnego świata, któremu pasuje, aby nas rozczulał słabym, 
bezbronnym noworodkiem. Spójrzmy na to dziecię jako na Boga, który zniżył się do 
swoich sług – „oto nasz Bóg, sługa i król”. I oczekuje od nas, abyśmy mu oddali chwałę 



i cześć, bo to „miłość najczystsza w Dzieciątku do nas się przybliża”. Ona nie potrzebuje 
naszego utyskiwania nad jego nędznym, niemowlęcym losem. Ona potrzebuje naszej 
autentycznej radości, że Bóg sam zstąpił między nas”, „Na to się narodził, by nas 
z Ojcem zgodził, z potępienia do zbawienia nas wwodził” 
Spójrzmy do żłóbka i zobaczmy w nim nasz skarb i dziedzictwo! 
Alleluja! 

DS 
 

Rozpoczęliśmy Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana. Czas ten przypada na 
najkrótsze w roku grudniowe dni. Kiedy za oknami przez większość doby panuje 
ciemność, tym bardziej cieszą nas wszelkiego rodzaju dekoracje świetlne – na ulicach, 
w sklepach błyszczące girlandy i sznury małych żarówek, a w domach lampki w oknach 
i świeczki na wieńcu adwentowym. Wszystko to ożywia, ociepla i rozświetla te kilka 
najciemniejszych tygodni roku.  
W pierwszym liście do Tesaloniczan 5;5 czytamy takie słowa: „Wy wszyscy bowiem 
synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do 
ciemności.” A w liście do Rzymian 13;12 Paweł nawoływał: „Odrzućmy tedy uczynki 
ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.” 
Nie bez przyczyny większość rabunków, kradzieży i zabójstw dokonywana jest w nocy, 
pod osłoną ciemności, gdyż ona w oczywisty sposób sprzyja wszystkiemu, co złe. Nikt nie 
chce przecież, aby złe uczynki miały świadków. A bez świadków o wiele łatwiej uniknąć 
kary. Słyszane przez nas codziennie wiadomości czy reportaże telewizyjne przekonują, 
jak wiele ciemności panuje w moralności obecnego świata. Czyż nie bulwersują nas 
każdego dnia różnego rodzaju przestępstwa (w polityce, gospodarce, a nawet 
w rodzinach), o których szeroko informują nas media?  
Trwający czas Adwentu każe nam zastanowić się również nad swoim udziałem 
w „uczynkach ciemności”? Może i Ty ukrywasz jakieś mroczne sprawki w głębi swojego 
serca? Nie, to nie żadne wielkie przestępstwa typu morderstwo, kradzież milionów 
złotych z banku, czy malwersacje podatkowe. To po prostu raniące bliskich słowa 
wypowiadane w złości, wulgarne wypowiedzi, obmawianie, a nawet zwykłe myśli 
nieprzychylne drugiej osobie. Jeśli ciemność przykrywa te złe rzeczy, to nawet Tobie 
trudno jest je tak od razu zobaczyć. Ale Bóg widzi wszystko! Dla Niego ciemność jest jak 
dzień. Nic się przed Nim nie ukryje! Niedzielne nabożeństwa spowiednio-komunijne dają 
ku temu możliwość, by w chwili ciszy poszukać w głębi siebie tego, co oddziela nas od 
Boga i szczerze MU wszystko wyznać, „odrzucić uczynki ciemności” i wpuścić światłość 
nadchodzącego Jezusa do swojego serca. Otwórz się na Niego! 
Paweł jednakże pisał do wierzących, czyli do tych, którzy przez wiarę w Syna Bożego stali 
się Synami światłości. Apostoł przypomina w liście do Tesaloniczan, że bycie „synem 
dnia” zobowiązuje. Jezus w Kazaniu na Górze również dał swoim uczniom to zadanie: 
„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mateusz5;16) Jak wygląda 
Twoja światłość i świecenie przed innymi ludźmi? Ile Watów ma twoja żarówka? 
Pamiętaj, że świeczki ani żarówki nie chowa się ale stawia w centralnym miejscu, by dla 
wszystkich była pożyteczna. Nie chowaj się, lecz pokazuj w słowach i uczynkach, że 
jesteś dzieckiem Bożym i że odpowiedzialnie podchodzisz i wypełniasz powierzone Ci 
przez Jezusa zadanie. Czas Adwentu na pewno da Ci do tego wiele możliwości! 

MK 
Wyniki wyborów  
20. listopada w naszych parafiach odbyły się wybory Rad Parafialnych, członków Komisji 
Rewizyjnej oraz delegatów na synod diecezjalny. W wyniku głosowania w skład Rad 
Parafialnych wybrani zostali: 

Warszowice Żory 
 Ewa Jaschkowitz  Magdalena Kaleta 
 Alfred Hejnoł  Grażyna Harnasz 
 Jan Orawski  Walter Parot 
 Ruta Janota  Piotr Gaś 
 Marek Cimała  Jerzy Kijonka 



 Jerzy Strzoda  Gerard Gnida 
 Michał Liszka  
 Józef Chmiel 

Wybrano Komisje Rewizyjne w składzie: 
Warszowice Żory 
 Mariola Lipus  Aleksandra Maciejczyk 
 Helena Rucki  Irena Krzywoń 
Delegatami na Synod Diecezjalny wybrani zostali: 

Warszowice Żory 
 Jerzy Strzoda  Eryk Cimała 

 Grażyna Jarosz  
 Magdalena Kaleta 

Wszystkim wybranym życzymy Bożego prowadzenia w ich służbie w Kościele. 
 
Wydarzenia 

 W listopadzie Chrzest Św. Przyjął Filip Wita. Jemu oraz rodzicom życzymy wiele 
Bożego błogosławieństwa! 

 W ubiegłym miesiącu ślub wzięli Mirella Janota i Piotr Kwiska. Małżonkom 
życzymy Bożego prowadzenia na wspólnej drodze. 

 Grudniowym solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask od naszego Pana. 
 
Ogłoszenia 

 Nabożeństwa w grudniu:  
 Niedziele Nabożeństwa 

tygodniowe 
Wigilia Boże 

Narodzenie 
Stary 
Rok 

Warszowice 8:00 Śr 16:00 15:00 8:00 16:00 
Żory 9:15 Śr 17:30 16:15 9:15 17:30 

W czasie niedzielnych nabożeństw odbywa się także Szkółka Niedzielna dla dzieci. 
Serdecznie zapraszamy. 

 Serdecznie zapraszamy seniorów z żorskiej parafii na spotkania 
przedświąteczne. Odbędzie się ono 11. grudnia w po nabożeństwie. 

 W 4. niedzielę adwentu po nabożeństwach odbędzie się gwiazdka dla dzieci. 
Zapraszamy! 

 W kancelarii parafialnej do nabycia są kalendarze ścienne, książkowe, Z Biblią Na 
Co Dzień, opłatki, świece wigilijne i literatura kościelna. Zachęcamy do zakupów. 

 Do 15. grudnia przyjmowane są wpłaty na prenumeratę Zwiastuna 
Ewangelickiego. Koszt całorocznej prenumeraty wynosi 92 zł. 

 Kolejny Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej odbędzie się 27. grudnia o 
10:00 w Pszczynie. Zapraszamy! 

 Zapraszamy na grudniowe Spotkania Koła Pań! 
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.  

 


