Grudzień 2014 (nr 58)
Hasło miesiąca:
Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step!
/Iz 35,1/

Powitanie
Na przełomie października i listopada światowe media obiegła elektryzująca wiadomość –
słynny święty Mikołaj z reklam znanego napoju nie żyje. Śmierć Johna Moore’a, odtwórcy
roli dobrotliwego staruszka z bujną brodą, w czerwonym kostiumie, wywołała falę
komentarzy. Oto niektóre z nich: „I co teraz?”, „Moje święta straciły sens.”, „Jeszcze
tylko nie pokażą Kevina i święta odwołane.”. Warto, w trwającym właśnie czasie
Adwentu, zastanowić się – co stało się symbolem i podstawą nadchodzących świąt? Czy
szał zakupów, przygotowań, światełek, świątecznych przebojów i filmów o świątecznych
przygodach małego amerykańskiego urwisa? W tym natłoku coraz trudniej zmieścić ciszę
betlejemskiej stajni i niezwykłą tajemnicę tamtych wydarzeń. Dlatego w tym numerze
Biuletynu proponujemy konfrontację z pytaniem, co by było, gdyby to wszystko, co
będziemy niedługo wspominać, nigdy nie miało miejsca? Gdyby całe dzieło zbawienia,
rozpoczęte w Betlejem i zwieńczone na wzgórzu Golgoty, nie zostało zrealizowane. Tym
większą radością może być wypełnione adwentowe oczekiwanie na zbliżającego się
Księcia Pokoju. Radością zbyt wielką, by dało się ją zamknąć w jakąkolwiek
marketingową strategię czy kinową historię. Radością oczekiwania na spotkanie z samym
Bogiem, pociechą i nadzieją dla zmęczonego codziennością serca. To „magia świąt”, która
nie potrzebuje reklamy, która może dziać się każdego dnia w naszych sercach. W tym
numerze Biuletynu także pierwsza część opowiadania dla młodszych czytelników i nie
tylko, oraz, tradycyjnie, podsumowanie minionych wydarzeń i garść zaproszeń.
Radosnego oczekiwania!
____________________________________________________________________________|SS

Co by było gdyby...
Adwent to czas oczekiwania na Boże Narodzenie lub dalej i szerzej patrząc na powtórne
przyjście Pana Jezusa. Wierzymy, że Jezus został posłany przez swojego Ojca w Niebie na
ziemię, by narodzić się i żyć pośród ludzi jako człowiek, aby w końcu umrzeć na krzyżu
przelewając swoją drogocenną krew na odkupienie grzechów ludzkości. Potem
zmartwychwstał i poszedł z powrotem do Nieba, skąd oczekujemy Jego powrotu już nie
jako małego dziecka, ale jako Króla Królów i wielkiego Sędziego.
Co by jednak było, gdyby Jezus w ogóle się nie narodził? Gdyby nie zgodził się z wolą
swojego Ojca i nie zechciał zejść na ziemię, zamieszkać w ludzkim ciele i umrzeć za
grzeszników? Czy zastanawiałeś się nad tym kiedyś, co by wtedy było?
Skoro w Jezusie była moc do odpuszczania grzechów, to „pomarlibyśmy w naszych
grzechach”. Ponieważ nie jesteśmy w stanie odkupić naszych grzechów samymi
uczynkami, wykonywaniem przykazań, to nigdy nie moglibyśmy dojść do Królestwa
Niebieskiego. Bylibyśmy na wieki zgubieni i oddzieleni od Boga i bez szans na spotkanie
się z Nim. Spędzilibyśmy wieczność w piekle z szatanem i jego demonami, tam gdzie
„jest płacz i zgrzytanie zębów”. Niezbyt przyjemna wizja, ba, okropna!
Problem tylko w tym, że wielu ludzi właśnie tak żyje, jakby Jezus nigdy się nie narodził.
Nie przyjmują przebaczenia grzechów, próbując raczej sami sobie na nie zasłużyć.
„Zbawieni jesteśmy z wiary, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” - ale dla ilu z nas te
słowa naprawdę mają jakieś głębsze znaczenie. Inni ludzie zaś uspokajają się myślą, że
Jezus umierając na krzyżu automatycznie wszystkich zbawił. Myśląc tak, traktują
zbawienie jak nieodpakowany prezent. Nie możemy się nim cieszyć, dopóki sami go nie
rozpakujemy, nie wyjmiemy zawartości paczki i nie zaczniemy używać.
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A czy ty wierzysz, że Jezus przyszedł właśnie dla Ciebie? Czy przyjąłeś Jego ofertę
zbawienia i żyjesz i cieszysz się nią każdego dnia? Tego życzę każdemu czytelnikowi
biuletynu na trwający czas Adwentu i nadchodzące święta.
____________________________________________________________________________|MK

Radość Bożego Narodzenia (cz.1)
Boże Narodzenie było tuż-tuż. Aniołki miały mnóstwo pracy. Piekły ciasteczka,
wykonywały ozdoby choinkowe, segregowały karteczki z życzeniami, cięły papier,
mierzyły wstążkę, pakowały zabawki i układały w stos paczki. Każdego wieczoru
opowiadały Dzieciątku Jezus, co udało im się zrobić.
- Robicie to doskonale – stwierdziło Dzieciątko Jezus. - Nie wiem, co byśmy bez was
poczęli.
- Tak, do tej pory istotnie wygląda to bardzo dobrze – dodał Piotr, który usłyszał tę
pochwałę. - Mam nadzieję, że tak też pozostanie.
- Dlaczego nie? - zapytało Dzieciątko Jezus. - Jestem pewien, że możemy zaufać naszym
aniołkom.
- Hmmm – zamruczał Piotr – niektóre z nich, od czasu do czasu wpadają na dość głupie
pomysły.
No cóż, w końcu to nic dziwnego. Jeśli codziennie przez cały tydzień od rana do wieczora
było się bardzo pilnym, wówczas czasami wpadało się na głupie pomysły. Na przykład na
taki, żeby z karteczki z życzeniami złożyć papierowy samolocik albo z wielu karteczek
wiele samolocików.
Jaś właśnie wdrapał się na stół i niemal pękał z dumy:
- Mój pofrunął najwyżej! - zawołał. - I najszybciej i w dodatku najdalej!
Inni oczywiście zaczęli się licytować. Kolejno wdrapywali się za nim i rzucali w powietrze
swe papierowe samolociki, które były właściwie karteczkami z życzeniami! Uświadomili
sobie to dopiero wtedy, gdy przyszedł archanioł Gabriel, aby sprawdzić, czy wszystko
było w porządku.
- Co się tutaj dzieje? - spytał Gabriel, zręcznie chwytając jeden z samolocików. Rozłożył
go i już wiedział, o co chodziło.
- To nie może być prawda! - powiedział. - Jak wpadliście na pomysł, żeby z karteczek
z życzeniami robić papierowe samoloty?
No cóż, aniołki jakoś nagle nie mogły sobie tego tak dokładnie przypomnieć.
- Wstydźcie się! - krzyknął Archanioł Gabriel. - Natychmiast zbierzcie wszystkie karteczki
i uważajcie, żeby nie zgubić ani jednej!
- Przepraszamy – wymamrotały zawstydzone aniołki i szybko zabrały się do pracy.
Potrzebowały godziny, aż znalazły, wygładziły i starannie złożyły wszystkie papierowe
samolociki.
Naprawdę wszystkie? Nie, niestety nie! Jeden niepostrzeżenie wylądował w pustym
flakonie, do którego nikt nie zajrzał. Pozostał tam aż do Wigilii.
Dopiero gdy Archanioł Michał chciał włożyć do flakonu kilka jodłowych gałązek, odkrył
złożony papier i kiwając głową, wyciągnął go ze środka. Niestety, miał złe przeczucia.
Gdy zobaczył, że znalazł właśnie karteczkę z życzeniami, zrobiło mu się słabo. Teraz było
już oczywiście za późno, gdyż Dzieciątko Jezus już dawno
wyruszyło w drogę.
I co teraz zrobić?
Michał przeczytał jeszcze raz, co mała Ania przed czterema
tygodniami z pomocą swojej mamy napisała na karteczce:
Chciałabym dostać piękną przytulankę – miękką i ciepłą z dużymi,
błyszczącymi oczami. Dziecko z pewnością marzy o misiu! pomyślał Archanioł. Być może też o zajączku lub małpce. Michał
jednak był pewny, że w niebie nie było już czegoś takiego.
Wszystkie pluszowe zabawki były już w drodze na Ziemię, dlatego
życzenie małej Ani nie zostanie spełnione.
(Czy mała Ania dostanie wymarzony prezent świąteczny? Rozwiązanie zagadki
znajdziecie w kolejnym numerze Biuletynu Parafialnego!)
______________________________________________________________________|wybór: KB
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„Służyć będziemy Panu...”
Niedzielne nabożeństwo 9 listopada w żorskim kościele miało charakter dziękczynny.
Zgromadzeni dziękowali za 40 lat służby w Kościele proboszcza obu parafii, ks. Tadeusza
Makuli. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia księży
w asyście rad parafialnych z Żor i Warszowic do kościoła Zbawiciela. Wśród gości znaleźli
się duszpasterze sąsiednich parafii, a także zwierzchnik diecezji katowickiej KEA, ks. dr
Marian Niemiec oraz radca diecezjalny, ks. Henryk Reske. Liturgię wstępną poprowadzili
synowie Jubilata, księża Marcin i Michał Makulowie. W wygłoszonym kazaniu biskup
Niemiec zwracał uwagę na potrzebę ciągłej gotowości na powtórne przybycie Pana
Kościoła odnosząc lekceważące podejście dzisiejszych chrześcijan do pełnego żarliwości
oczekiwania zboru w Tesalonikach. Następnie w słowie skierowanym do ks. Tadeusza
Makuli oraz pastorowej, Haliny Makuli nawiązał do słów z Księgi Jozuego: „Ja i dom mój
służyć będziemy Panu”. Mówił o 40 latach wspólnej działalności małżonków w służbie
w Kościele, a także wspominał własne doświadczenia związane z Jubilatami. Podczas
dziękczynnego nabożeństwa zaśpiewał żorski chór parafialny oraz Piotr Karzełek, student
katowickiej Akademii Muzycznej. Zwieńczeniem nabożeństwa były życzenia dla Jubilatów
od Rady diecezjalnej, przedstawicieli rad parafialnych oraz grup parafialnych obu parafii,
których duszpasterzem jest ks. Makula.
Ks. Tadeusz Makula został ordynowany na duchownego Kościoła EwangelickoAugsburskiego w dniu 3 listopada 1974 w kościele w Ustroniu. Na początku swojej 40letniej służby został skierowany do parafii w Bytomiu, gdzie pełnił służbę wikariusza
seniora diecezji. Od 1976 roku jest duszpasterzem parafii w Warszowicach i Żorach.
W pracy w parafii wspiera go żona, Halina. Przez wiele lat prowadząc m.in. lekcje religii
czy spotkania Koła Pań.
Dziękując za wieloletnią służbę w parafiach księdzu Tadeuszowi Makuli z okazji 40-lecia
Ordynacji, jak również małżonkom w dniu 40-lecia pożycia małżeńskiego życzymy
Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata.
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|Wydarzenia
 W sobotę 27 listopada odbył się parafialny etap konkursu biblijnego Sola
Scriptura 2014/2015. Do kolejnego etapu dostali się reprezentanci naszych
parafii: Patryk Curyło, Anna Krzywoń, Agata Bartoń, Dominika Cimała,
Karolina Kozik i Szymon Jarzombski. Powodzenia w kolejnym etapie
konkursu!
 W pierwszą niedzielę Adwentu w Warszowicach odbyło się adwentowe
spotkanie seniorów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania tej uroczystości.
 W listopadzie w żorskim kościele Chrzest Święty przyjął Eryk Żemła. Jemu
i jego rodzinę powierzamy opiece łaskawego Boga.
 Obchodzącym w grudniu urodziny i jubileusze składamy życzenia Bożego
prowadzenia i łaski w dalszych latach.

UWAGA! POTRZEBNA POMOC!
W szczególnym czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia
polecamy Waszej uwadze akcję pomocy dla naszych współbraci na
Mazurach. Z inicjatywy księdza Alfreda Borskiego, proboszcza parafii
w Szczytnie do 14 grudnia zbieramy dary dla tych, którzy
potrzebują pomocy i wsparcia. Zbieramy odzież i artykuły
żywnościowe. Wszystkich, którzy mogą i chcą włączyć się w tę akcję
prosimy o przynoszenie na parafię odzieży, nowej lub używanej
(ważne, by nie była zniszczona!), oraz artykułów żywnościowych
(zarówno tych pierwszej potrzeby, jak i świątecznych słodyczy).
Pamiętajmy w tych dniach o współbraciach znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej.
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|Ogłoszenia

 Zapraszamy na Nabożeństwa w naszych parafiach w Adwencie i okresie Bożego
Narodzenia:
Niedziele
Nabożeństwa Wigilia
Boże
Tygodniowe
Narodzenie
Warszowice 8:00*
Środa 16:00
15:00
8:00
Żory
9:15*
Środa 17:30
16:15
9:15
*Nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą.
W czasie niedzielnych nabożeństw zapraszamy dzieci na Szkółkę Niedzielną.
 Po nabożeństwie w drugą niedzielę Adwentu (7.12) zapraszamy seniorów żorskiej
parafii na spotkanie w budynku parafialnym.
 Przed nami kolejne spotkania Koła Pań. We wtorek, 16 grudnia o godz. 17:00
odbędzie się ono w Żorach, natomiast w piątek, 19 grudnia zapraszamy na
wspólne spotkanie Kół Pań ze Studzionki, Warszowic i Żor, które będzie miało
miejsce w parafii w Studzionce.
 16 grudnia o 17:00 na parafii w Żorach rozpocznie się kolejna Godzina Biblijna.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 Zapraszamy na próby Chóru Kościelnego w poniedziałki o 17:00 w Żorach.
 W naszych parafiach dostępne są już świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom, wspólnej akcji Diakonii, Eleos i Caritas. Dochód ze sprzedaży świec
wspomoże projekty wspierające dzieci z rodzin w trudnej sytuacji, m.in. programy
dożywiania w szkołach, pomoc w edukacji czy organizację letniego wypoczynku
dla dzieci. Zachęcamy do zakupu świec!
 W parafiach można też zaopatrzyć się w kalendarze ścienne, zrywane oraz
książkowe, wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” na rok 2015 jak również
opłatki wigilijne. Polecamy.
 W kancelariach parafialnych zbierane są zapisy na prenumeratę „Zwiastuna
Ewangelickiego” na rok 2015. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 100 zł.
 12
grudnia
parafia
ewangelicka w Gliwicach
zaprasza na koncert „A na
ziemi pokój...”. Wystąpi
Mieczysław
Szcześniak
w towarzystwie
Pawła
Bzima Zareciego. Koncert
rozpocznie się o godz.
19:00 w gliwickim kościele
ewangelickim.
Wstęp
wolny.
 W
drugi
dzień
Świąt
Bożego
Narodzenia
w cieszyńskim Teatrze im.
Adama
Mickiewicza
odbędzie się Rodzinne
Spotkanie Świąteczne. W programie m.in. wspólne kolędowanie, występy
Teatru Pantomimy DAR z Bydgoszczy oraz zespołu Neomiracles. Bilety w cenie 10
zł dostępne są w Księgarni Warto w Cieszynie oraz w kasach teatru na pół godziny
przed rozpoczęciem spotkania – a to rozpocznie się o godz. 16:00.
 10 stycznia w kościele Na Nivach w Czeskim Cieszynie odbędzie się koncert
Mate.O i Głyk PIK Trio z materiałem z płyty „Kolędy Narodów”. Bilety w cenie
14zł dostępne są w księgarni Warto w Cieszynie i na stronie www.pxmusic.eu.
Początek koncertu o 19:00.
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W dniach od 3 do 5 czerwca przyszłego roku w Stuttgarcie odbędą się kolejne Niemieckie
Dni Kościoła Ewangelickiego. Hasłem przyszłorocznego spotkania będą słowa z Psalmu
90: „Abyśmy posiedli mądre serce” /Ps 90,12/.

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@gmail.com

ŻORY
WARSZOWICE
ul. Osińska 4
ul. Boryńska 1
44-240 Żory
43-254 Warszowice
tel/fax 032 4350124;
tel/fax 032 4723447;
e-mail: zory@luteranie.pl
e-mail: warszowice@luteranie.pl
konto:
konto:
09 8456 00092001 0000 0475 0001
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001
Kancelaria parafialna:
Kancelaria parafialna:
czynna w poniedziałek
czynna w czwartki od 10:00 do 16:00
od 15:00 – 17:00.
i w Żorach j.w.
wtorek - piątek: 10:00 – 13:00.
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com)
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