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Hasło miesiąca:
Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy,
góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud
i zmiłował się nad jego biedakami.
/Iz 49,13/
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Powitanie
Mogliśmy tego nie zauważyć, ale rozpoczął się czas

Adwentu. Wprawdzie wokół nas (zwłaszcza w sklepach
i mediach) święta trwają w najlepsze już od dobrego
miesiąca. Na co więc czekać, skoro wszystko, czego
potrzebujemy do stworzenia fantastycznej świątecznej
atmosfery, czeka na półkach aż zabierzemy wszystkie jej składniki do naszych domów… ?
Raczej wszystko, co potrzebne do tego, by zapomnieć i stracić z oczu prawdziwy powód
do świętowania! W Adwencie przecież przygotowujemy się na pamiątkę przyjścia na ten
świat Boga Mocnego, Ojca Odwiecznego, Księcia Pokoju! Nie chodzi o to, by całkowicie
zrezygnować ze świątecznych przygotowań i dekoracji, ale o gotowość na Jego
przyjście do nas. My dziś też żyjemy w Adwencie – w końcu my także czekamy, aż
przyjdzie. Wtedy przychodził ratować, teraz przyjdzie, by osądzić i upomnieć się
o swoich. Czy będziemy w tym gronie? Nie pozwólmy, by cokolwiek przesłoniło nam cel
naszego oczekiwania! Bądźmy czujni i gotowi! I oczekujmy naszego Pana z radością
w sercach!
O oczekiwaniu, gotowości i tym, co nie pomaga nam w przygotowaniach, jest ten
Biuletyn. Uzupełnia go stały przegląd wydarzeń parafialnych i porcja zaproszeń na
zbliżające się wydarzenia i spotkania. Błogosławionego Adwentu!
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Rozmyślanie

Co z tym Adwentem…?

POSZUKIWANY!!!
Uwaga! Zaginął!

ADWENT
Rysopis: cichy, spokojny, ubrany w refleksję i oczekiwanie.
Uczciwego znalazcę prosi się o odstawienie we właściwe
miejsce – czeka cenna nagroda!

Gdzieś niepostrzeżenie zaginął nam czas Adwentu. Niby jest, bo obchodzimy go
w kościele. Wiemy, kiedy się zaczyna i kończy, ale, otaczające nas, okoliczności życia,
zupełnie nie sprzyjają jego właściwemu przeżywaniu…
Dla otaczającej nas codzienności , święta przychodzą tuż po 1 listopada. Na sklepowych
półkach jeszcze wcześniej, nawet już od października, pojawiają się świąteczne towary,
promocje kuszą niskimi (?) cenami, a większość producentów, przy pomocy świątecznych
reklam, przekonuje nas o konieczności zakupu wszelkich, rzekomo do obchodzenia świąt
potrzebnych artykułów. Dookoła nas świąteczne melodie, gwiazdki, świecidełka,
jegomoście w czerwonych kubraczkach, z czerwonymi, niekoniecznie od mrozu, nosami,
którzy niepostrzeżenie stali się symbolem świąt – Świąt Bożego Narodzenia. Cała
atmosfera wokół nas sprawia wrażenie, że nie trzeba czekać… bo oto już są!
A kiedy przychodzą – jesteśmy już serdecznie znudzeni, znieczuleni na ich urok i nastrój.
Nie bardzo chce nam się cieszyć! Święta spowszedniały!
A przecież wtedy przychodzi On – ten oczekiwany Pan Adwentu! Adwentu, który jest nie
tylko czasem oczekiwania na pamiątkę Jego przyjścia na ziemię, do błąkających się
w ciemnościach ludzi. Jest symbolem oczekiwania na ponowne Jego przyjście, tym razem
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już na zawsze. Powinniśmy być gotowi na Jego przyjście. A to niekoniecznie oznacza
tylko wysprzątane na błysk mieszkanie, zakupy wszelkich dóbr, dostępnych w sklepach,
wiele dobrego jedzenia. To przede wszystkim my, zupełnie nieświadomie ulegający tej
„świątecznej” atmosferze wokół nas, zmuszającej nas do biegania i pośpiechu, zmęczeni
i zatroskani o wiele rzeczy, o naszą codzienność, o to, że z czymś nie zdążymy…
Spróbujmy więc przystanąć na chwilę. Pomyślmy, co tak naprawdę jest ważne dla Tego,
który przynosi Pokój. Uporządkujmy nasze priorytety- czekamy nie tylko na święta.
Czekamy na Niego!
On może przyjść w każdej chwili, nie możemy tego przecież przeoczyć w naszym
zabieganiu i trosce o naszą codzienność..
Wtedy znajdziemy Adwent – znajdziemy go w naszych sercach. W naszych rodzinach
i naszych domach. Czas oczekiwania wypełnimy właściwą treścią i nadamy właściwy sens
Świętom - pamiątka Jego narodzenia to przecież dowód na to, że On zawsze wypełnia
swoje obietnice, On kocha nas tak bardzo, że nie mógłby nas zawieść w naszej nadziei!
W zamian zyskamy prawdziwą, świąteczną radość i dodatkowy prezent. Prezent, który,
wraz ze swoim przyjściem na świat, przyniósł Pan Jezus. Zupełnie niepostrzeżenie, cicho
i skromnie, bez dostatku i luksusów, przyszedł przynosząc pokój, radość, światłość dla
zagubionych ludzi. Przyniósł nadzieję!
To wszystko znów mamy szansę odnaleźć, świętując kolejną Pamiątkę Jego Narodzenia,
zwłaszcza wtedy, kiedy w ciągu minionego roku pogubiły się nam gdzieś te Jego cenne
dary. Trzeba tylko ten dodatkowy, położony przez Niego pod naszą choinką, prezent
rozpakować!
A gdyby zdarzyło się tak, że, wśród wielu, darowanych sobie nawzajem prezentów,
zapomnimy rozpakować ten od Niego, to pamiętajmy, że On nie zniknie wraz ze
świątecznymi ozdobami. Będzie czekał ,zawsze pod ręką, aż w naszej zatroskanej
codzienności przypomnimy sobie o nim i zechcemy z niego skorzystać!
I jeszcze jedno – to nie Mikołaj jest symbolem tych świąt. To święta „dzieciątka” –
Jezusa, który mimo, że bezbronny i słaby w betlejemskim żłobku, przychodzi z całą
mocą i potęgą Boga – przychodzi nas ratować, obdarować swą miłością. To miłość jest
sensem tych Świąt – z miłości zostaliśmy obdarowani. Z miłości też obdarowujemy siebie
nawzajem, dzieląc się, tak jak potrafimy tym, co od Niego otrzymujemy. To On jest
dawcą prezentów. Mikołaj Mu tylko pomaga!
Błogosławionego Adwentu!
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Rozmyślanie

Nadejdzie!

„O tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie,
czuwajcie: nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.”
/Ew. Marka 13, 32-33/

Ten dzień na pewno nadejdzie i ta godzina z całą pewnością wybije. Pan przyjdzie
w chwale. Pan przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych. Wybije godzina, kiedy każdy
będzie musiał zdać sprawę ze swego życia. A przed Panem nic się nie ukryje. Będzie to
najważniejszy dzień, najbardziej brzemienna w skutkach godzina w dziejach ludzkości.
Wtedy zdecyduje się ostatecznie „być albo nie być” każdego człowieka. Dlatego mijający
czas jest zapowiedzią owego dnia, a nasze życie jest oczekiwaniem na tę wciąż zbliżającą
się godzinę. Czy jeszcze długo przyjdzie nam czekać? Czy to czekanie potrwa jeszcze
tysiące lat? A może jest to kwestia kilku lat, paru miesięcy, niewielu godzin?
Chcielibyśmy znać odpowiedź na to pytanie. Wydaje nam się ona szczególnie ważna.
Sądzimy, że łatwiej byłoby nam czekać, gdybyśmy znali ten termin.
Są ludzie, którzy szukają różnych sposobów obliczenia terminu owego dnia. Wielu już
było, wielu jest i wielu będzie takich, którzy z wypiekami na twarzy i triumfem w oczach
głosili i głoszą: „Ja wiem, ja wyliczyłem ten dzień!” Zawsze jednak okazywało się i zawsze
się okaże, że ten triumf był przedwczesny, że wyliczenia okazują się błędne. Przychodzi
ów wyliczony dzień i nie przynosi nic oprócz rozczarowania i potwierdzenia Chrystusowej
prawdy, że „o tym dniu i godzinie nikt nie wie”. Wszelkie wyliczenia tego terminu są
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daremną stratą czasu oraz zwodzeniem siebie i innych. To, co Bóg chce zachować jako
swoją tajemnicę, tą tajemnicą pozostanie.
Pozostaje więc nam cierpliwie czekać i trwać w nieustannej gotowości, bo nie wiemy,
kiedy ten czas nastanie. Znaki na niebie i ziemi przypominają i potwierdzają, że ten czas
się zbliża i nadchodzi. Bądźmy gotowi przyjąć Pana o każdej porze dnia i nocy.
Oczekiwanie na Jego przyjście i gotowość na Jego przyjęcie musi być stałym elementem
naszego życia, naszej duchowej postawy. Tymczasem brak nam entuzjazmu pierwszych
chrześcijan, ich zdolności czekania na Pana, ich gotowości na Jego przyjście. Naszą
żarliwość jakby przysypały prochem setki lat oczekiwań. Zrzućmy ten proch,
rozdmuchajmy na nowo żar miłości do Pana, wzbudźmy w sobie tęsknotę za Nim. Ten,
kto naprawdę kocha, czeka cierpliwie i wytrwale. Ten, kto naprawdę kocha, zawsze jest
gotowy na przyjście Umiłowanego.
(za „Blisko Boga”, Warszawa 1985)
_________________________________________________________________ ________|wyb.MK

Relacja

Pierwsze Spotkanie Parafialne w Warszowicach
10 listopada miało miejsce pierwsze spotkanie parafialne w Warszowicach. Wzięło w nim
udział 10 osób. Na przykładzie różnych warunków, w jakich spotykają się dziś
chrześcijanie w świecie, zastanawialiśmy się nad obrazem naszej parafii, nad jej
wyzwaniami i trudnościami, przed jakimi stoi. Po oficjalnym zakończeniu spotkania, długo
jeszcze rozmawialiśmy o bieżących sprawach. Mamy nadzieję, że kolejne osoby dołączą
do nas w grudniu. Już teraz serdecznie zapraszamy!
_______________________________________________________________________________

Przegląd wydarzeń parafialnych







Dziękujemy za wszystkie paczki przygotowane w ramach akcji Prezent pod
Choinkę. W tym roku liczba przygotowanych w naszych parafiach prezentów
przekroczyła 40. Bardzo się cieszymy i liczymy na jeszcze lepszy wynik w przyszłym
roku!
14 listopada już po raz siedemnasty został rozegrany Ewangelicki Turniej Piłki
Nożnej o puchar im. Ks. Andrzeja Hauptmana. Wzięło w nim udział 13 drużyn
juniorskich i 12 zespołów seniorów. W tej drugiej grupie czwartą lokatę wywalczyła
drużyna parafii Żory. Gratulujemy!
W Niedzielę Wieczności (22.11) na nabożeństwie gościliśmy Koło Pań z parafii
w Jaworzu. Była to okazja do spotkania, ale też obejrzenia i zakupienia rękodzieła
wykonanego przez naszych gości.
27 listopada (piątek) po raz pierwszy w historii doszło do wspólnego posiedzenia Rad
Parafialnych parafii w Warszowicach i Żorach. Rolę gospodarzy spotkania pełnili
warszowiccy radni. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania obu Parafii, wzajemnych
wyzwań duszpasterskich i administracyjnych, potrzeby integracji i organizacji
wspólnych działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

_______________________________________________________________________________

Z ksiąg parafialnych…




W listopadzie Chrzest Św. przyjął Jeremi Cieślar (Żory). Prosimy naszego Pana
o prowadzenie także dla niego i jego najbliższych.
Mariola Strzoda i Robert Śniegocki ślubowali sobie w listopadzie miłość
i małżeńską wierność w warszowickim kościele. Niech dobry Bóg pobłogosławi ich
wspólną drogę życia.
W minionym miesiącu na miejsce spoczynku odprowadziliśmy Annę Kowala.
Prośmy Pana Boga, by towarzyszył bliskim zmarłej w ich żałobie.

_______________________________________________________________________________
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Apel o pomoc

Wzorem ubiegłego roku, także i teraz jesteśmy proszeni o wsparcie
swoimi darami sióstr i braci z parafii w Szczytnie na Mazurach. Do
drugiej niedzieli Adwentu (6.12) czekamy na Wasze dary. Tym razem
zbieramy artykuły spożywcze i chemię gospodarczą niezbędne
w codziennym funkcjonowaniu, świąteczne słodycze również będą mile
widziane. Podczas ubiegłorocznej zbiórki odzew był bardzo duży.
Otwórzmy swoje serca dla współbraci z Mazur i tym razem.
_______________________________________________________________________________

Zaproszenia


Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w czasie Adwentu
i okresu świąteczno-noworocznego – prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Niedziele Adwentu
Tygodniowe nabożeństwa adwentowe
Wigilia
Boże Narodzenie
Stary Rok
Nowy Rok

















Warszowice
8:00
16:00
15:00
8:30
15:00
15:00

Żory
10:00
17:30
16:30
10:00
16:30
16:30

Uwaga! W Święta Bożego Narodzenia nabożeństwa w Warszowicach o zmienionej
porze!
W czasie niedzielnych nabożeństw adwentowych dzieci zapraszamy na Szkółki
Niedzielne.
Górników i ich rodziny zapraszamy na nabożeństwo z okazji ich święta 4 grudnia
o godz. 10:00 w Żorach.
Po nabożeństwie pierwszej niedzieli Adwentu w Warszowicach (29.11) i trzeciej
niedzieli Adwentu w Żorach (13.12) seniorów naszych parafii serdecznie
zapraszamy
na
spotkania
przedświąteczne
w parafiach.
W trzecią niedzielę Adwentu (13.12) zapraszamy do
żorskiego kościoła na godz. 17:00 na pierwsze po
dłuższej przerwie Nabożeństwo Rodzinne.
W trakcie nabożeństw czwartej niedzieli Adwentu
(20.12) będą miały miejsce Gwiazdki dla Dzieci
naszych parafii. Zapraszamy.
Żorskie Koło Pań spotyka się 1 grudnia o godz.
17:30.
18 grudnia o godz. 16:00 rozpocznie się wspólne
spotkanie Kół Pań w parafii w Studzionce.
Zapraszamy na grudniowe Spotkanie z Biblią.
Odbędzie się ono w parafii w Żorach 10 grudnia
o godz. 17:30.
Próby
Chóru
Kościelnego
odbywają
się
w poniedziałki o godz. 17:30 w Żorach.
W parafiach można zaopatrzyć się w Świece
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kalendarze
zrywane Dobry Zasiew, kalendarze ścienne, pojedyncze i miesięczne (tzw.
„szwajcarskie” lub „alpejskie”). Będą również dostępne Kalendarze Ewangelickie
z dodatkiem „Z Biblią na co dzień”. Polecamy.
Tradycyjnie już Centrum Misji i Ewangelizacja zaprasza do spędzenia drugiego dnia
Świat Bożego Narodzenia w cieszyńskim teatrze. Słowo, wspólne kolędowanie,
spektakl, to stałe punkty Rodzinnego Spotkania Świątecznego. Bilety, w cenie
10zł, do nabycia w Księgarni Warto w Cieszynie i kasach teatru w dniu spotkania.
Więcej na www.cme.org.pl.
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W niedzielę, 10 stycznia, w Żorach odbędzie się świąteczne spotkanie dla dzieci.
Wszystkich najmłodszych parafian serdecznie zapraszamy do udziału. Zaczynamy
o godz. 15:00!
W piątkowy wieczór, 15 stycznia, Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna
zaprasza do Chorzowa na uroczystą kolację dla małżeństw. Koszt uczestnictwa to
60zł od pary. Zgłoszenia, wraz z opłatą, zbiera do 3 stycznia p. Magdalena Kaleta.
Serdecznie zapraszamy!

Kontakt
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar
tel. 032-435-01-24 kom. 502 311 641
e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl

Katecheta –
mgr teol. Tomasz Marek
tel. 506 147 506

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 0009 2001 0000 0475 0001
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001
Kancelaria parafialna:
Kancelaria parafialna:
poniedziałek, wtorek, czwartek
czwartek 15:00-17:00
9:30-12:30
niedziela: po nabożeństwie
środa: kancelaria nieczynna
piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30
niedziela: po nabożeństwie
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
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