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Hasło miesiąca:
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
/J 1,4/

Powitanie
Rozpoczynamy nowy rok kościelny. Cztery tygodnie Adwentu przygotowują nas na
kolejną pamiątkę wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla losów każdego z nas. Zanim
jednak Słowo stanie się ciałem, przygotujmy się na jego przyjęcie. To czas, kiedy
zastanawiamy się nad sobą, nad naszym życiem. To też okres sprzyjający spojrzeniu
wokół siebie i dostrzeżenie tych, którzy czekają na wyciągniętą pomocną dłoń. I tych
bliskich, którym w adwencie pomaga Diakonia naszego kościoła w akcji sprzedaży świec,
i tym dotkniętym wielką tragedią wiele kilometrów stąd. Kilka słów na ten temat znalazło
się w grudniowym Biuletynie Parafialnym. Zachęcam do lektury i życzę błogosławionego
czasu Adwentu.
____________________________________________________________________________|SS

Na ratunek grzesznikowi
Kilka tygodni temu wstrząsnęła światem wiadomość o uderzeniu tajfunu na Filipinach.
Media pokazują ogrom zniszczeń i katastrofalną sytuację mieszkańców kilku filipińskich
wysp. Jest mowa o wielu ofiarach, o miastach w gruzach, o braku wody pitnej,
pożywienia i prądu. Wiele organizacji charytatywnych spieszy Filipińczykom z pomocą.
Angażują one środki finansowe oraz swoich pracowników i wolontariuszy, aby na wszelkie
możliwe sposoby ratować ludzkie życie i ulżyć cierpiącym – organizują więc pomoc
medyczną, rozdają podstawowe artykuły spożywcze i środki higieniczne, udostępniają
wodę, a w końcu zapewniają transport w bezpieczne miejsce i dach nad głową.
W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu. Przyszło mi na myśl, że jest to dla
wielu z nas czas podobny do tego dla ludzi na Filipinach, mianowicie czas oczekiwania na
akcję ratunkową. Nasz stan duchowy przypomina bowiem taki stan po tornadzie –
grzesznik znajduje się w katastrofalnym położeniu. Poprzez życie w grzechu cierpi. Błąka
się pomiędzy gruzami zawalonych spraw i relacji z innymi ludźmi. To, co „pije” lub to,
czym „się karmi” - mam na myśli telewizję, internet, plotki i chore układy, nie służy
polepszeniu jego sytuacji, bo zatruwa życie. W liście do Efazjan 2,12 czytamy: „Byliście
w tym czasie bez Chrystusa (…), nie mający nadziei i bez Boga na świecie”. I w tej
tragicznej sytuacji Bóg, Stwórca wszechświata również rozpoczyna swoją akcję
ratunkową! Jego pomoc jest dostępna dla każdego – jest nią woda, chleb, opatrunek dla
ran, pocieszenie i dom w Niebie. To wszystko zapewnia nam Jezus – Syn Boży. On
powiedział o sobie, że jest wodą żywą (Jan 4,10), chlebem żywota (Jan 6,35) oraz
zapraszał: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam
dam ukojenie” (Mat 11,28) i zapewniał: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań (…) Idę
przygotować wam miejsce” (Jan 14,2).
Warunkiem uzyskania pomocy humanitarnej jest zwykle udanie się do odpowiedniego
punktu wydawania darów czy udzielania pomocy medycznej i poproszenie o to, czego się
potrzebuje. Czasem jednak to lekarze czy sanitariusze odszukują osoby znajdujące się
w potrzasku. A jak jest w wypadku Jezusa? Otóż On już przyszedł i zrobił wszystko, co
możliwe, by Cię uratować – zmarł na krzyżu zamiast ciebie i przyjął na siebie twoje winy:
„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych”
(Rzym 5,6). Ale czy Ty poprosiłeś Go o pomoc? Jezus nikogo nie ratuje na siłę. To ty
musisz poprosić o przebaczenie i wszystko co On oferuje w pakiecie: „Uwierz w Pana
Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dz Ap 16,31). A może jeszcze się
zastanawiasz, jak wybrnąć ze swojej trudnej sytuacji i czy Jezus rzeczywiście jest
najlepszą opcją? Czas Adwentu na pewno może być czasem na przemyślenia i refleksje
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nad swoją duchową sytuacją i podjęcie decyzji o przyjęciu pomocy z samego Nieba.
Życzę ci tego z całego serca. Niech cię Pan Bóg błogosławi.
____________________________________________________________________|MK
Jest blisko!
Przez najbliższe tygodnie nasz czas odmierzać będą płomienie kolejno zapalanych na
adwentowym wieńcu świec. Te cztery tygodnie przygotowań i oczekiwania na Boże
Narodzenie przypominają nam o tym, że musimy być stale gotowi na spotkanie
z majestatem Pana: „Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski” (Za
9,9). Król, Boży Syn, przychodzi do nas, do Ciebie i do mnie. Bez fanfarów, zgiełku
i przepychu. Jak więc dostrzec jego nadejście? „Wyprostujcie się i podnieście głowy
swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” (Łk 21,28) Oderwijmy się od naszych bardzo
ważnych spraw, obowiązków, terminów, by gdzieś między nimi nie umknęła nam wizyta,
na którą czekamy całe życie. Rozejrzyjmy się wokół i zobaczmy, jak wielu jest ludzi,
którzy potrzebują naszej pomocy, wsparcia czy po prostu obecności. Wszystko, co robimy
dla nich, robimy dla naszego Króla (por. Mt 25,40). Adwent, to także czas na spojrzenie
na własne życie z dystansu i uczciwej oceny własnej gotowości na przyjęcie tak
niezwykłego Gościa: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, Oto Wszechmocny, Pan
przychodzi w mocy.” (Iz 40,3.10) Na koniec to, co w Adwencie i zbliżających się świętach
najważniejsze, przygotowania, oczekiwanie, w końcu samo spotkanie z Bogiem nie
powinno być dla nas przykrym obowiązkiem, ciężarem i niepewnością. Chrystus
przychodzi do nas jako dowód i źródło nieskończonej Miłości. Przybycie takiego Gościa to,
dla Jego dzieci, powód do radości nie strachu! „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam,
radujcie się! Pan jest blisko.” (Flp 4,4.5) Niech te słowa pozostaną w naszych sercach
przez cały adwent naszego życia. Cały czas czekamy na spotkanie z Panem
Wszechświata. A On jest blisko, i tak już pozostanie!
____________________________________________________________________|SS
Wydarzenia
 W środę 27 listopada odbył się parafialny etap konkursu biblijnego Sola
Scriptura 2013/14. W kolejnym, diecezjalnym, etapie reprezentować nas
będą: Kamil Wiśniewski, Szymon Jarzombski, Marcin Niemiec i Wojciech
Krzywoń. Gratulujemy.
 W sobotę, 30 listopada odbyło się kolejne spotkanie PTEw w Żorach. Temat:
„Betlejem – miasto trzech religii” przygotował dr Michał Jadwiszczok. Kolejne
spotkanie odbędzie się 25 stycznia.
 Trwają prace nad nową stroną internetową. Niestety, dotychczasowa strona
jest już niedostępna. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zachęcamy do
korzystania z profilów parafii w portalach Facebook i Twitter (nie ma
konieczności logowania):
www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice
www.twitter.com/luteranie_zory
 Zachęcam do dołączenia do grona autorów naszego Biuletynu Parafialnego
każdego, kto chciałby się podzielić swoimi przemyśleniami, doświadczeniami
czy spostrzeżeniami z innymi. Mile widziane będą też relacje i wrażenia ze
spotkań z udziałem naszych parafian. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt – wszystkie potrzebne dane są umieszczone na końcu Biuletynu.
 Osobom obchodzącym w grudniu urodziny i jubileusze życzymy Bożej
obecności i błogosławieństwa w kolejnych latach.
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w grudniu
Niedziele

Nabożeństwa Wigilia
Boże
Tygodniowe
Narodzenie
Warszowice 8:00
Śr 16:00
15:00
8:00
Żory
9:15
Śr 17:30
16:15
9:15
Niedzielne nabożeństwa w czasie Adwentu będą połączone ze Spowiedzią i Komunią Św. Dzieci
zapraszamy na Szkółki Niedzielne.

www.twitter.com/luteranie_zory
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 Zapraszamy
na
adwentowe
spotkania
seniorów
naszych
parafii.
W Warszowicach odbędzie się ono 1. grudnia, w Żorach, 8 grudnia po
nabożeństwie.
 Zapraszamy na spotkania Koła Pań w naszych parafiach w grudniu. 3. grudnia
o 17:00 w Żorach i 10. grudnia o 17:00 w Warszowicach.
 Najbliższa Godzina Bibiljna odbędzie się 17. grudnia o godz. 17:00 na plebani
w Żorach. Zapraszamy!
 W kancelariach parafialnych do nabycia są świece wigilijne, kalendarze ścienne.
Wkrótce w ofercie będą również kalendarze książkowe z dodatkiem Z Biblią na co
dzień.
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
 Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w niedziele od 10:30.
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula
tel. 032-435-01-24; 602-785-087
e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm
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.
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com)

Praktykant – mgr teol. Karol Długosz
Tel. 728-704-263
e-mail: karol.dlugosz@gmail.com
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.

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice

