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Hasło miesiąca: 
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. 

/Mt 26,41/ 
Powitanie 
Czas pasyjny zbliża się do swojego apogeum. Przed nami Wielki Tydzień, w którym 
wspominać będziemy mękę, śmierć i w końcu zmartwychwstanie Jezusa. W tym numerze 
Biuletynu kilka słów o właściwym podejściu do Pasji, o biżuterii i jej symbolice, a także 
o Skarbonce Diakonijnej, akcji, w którą warto włączyć się w tych ostatnich dniach 
czasu pasyjnego. Miłej lektury! 

SS  
Wielkopostne przygotowanie do Paschy Jezusa musi dotykać głębi naszego serca przez 
jego skruszenie i obmycie we Krwi Baranka, przez głębokie wyrzeczenie się swojego 
egoizmu i pychy, przez post duchowy i fizyczny, przez modlitwę i rozważanie Słowa 
Bożego, które jedynie ma moc przeobrazić nas z ludzi żyjących dla siebie, w ludzi 
żyjących dla Jezusa, a w Jezusie żyjących dla Boga i dla swoich braci. Chodzi o to, 
abyśmy nie żyli hasłami, rzeczywistością swojego małego, codziennego, szarego, 
monotonnego, czy nawet bolesnego Nazaretu. My, jako przyjaciele Jezusa chcemy pójść 
za Nim do Jerozolimy, chcemy pójść za Nim i wytrwać z Nim. Jezus wykorzystuje 
wszystkie okazje, aby człowiekowi pomóc coś zrozumieć. I wykorzystuje sytuację, którą 
niezbyt lubił - tłum. Zasadniczo wolał On działalność w małych grupkach, dotykać 
pojedyncze osoby, zależało Mu na kontakcie osobistym. Musimy dzisiaj pytać swojego 
serca, czy jesteśmy w anonimowym tłumie i rzucamy w puste powietrze pobożne hasła, 
czy jesteśmy we wspólnocie pokornych uczniów Jezusa, którzy znają swoją słabość, ale 
właśnie dlatego jeszcze bardziej wierzą w miłosierną potęgę Jezusa wyznają za Piotrem 
"Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że ja Cię miłuję, że chcę i robię wszystko, co 
możliwe, aby Ciebie miłować, i pójść za Tobą, i wytrwać." Możemy jeszcze wybrać jak 
chcemy przeżyć ten pasyjny czas, a szczególnie trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia.  
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Brazylijskie wspomnienia cz. III 
 

Podróż studyjna do Brazylii z okazji 100-lecia OBRA GUSTAVO ADOLFO.  
 

Z Foz do Iguacu przelecieliśmy samolotem do Porto Alegre, a następnie przewieziono nas 
do Sao Leopoldo, gdzie znajduje się kolebka brazylijskiego ewangelicyzmu. Jest tam 
centrum diakonijne, dom starców i szkoła teologiczna, gdzie wykłada wielu niemieckich 
teologów. 
W jednej z sal obradował Zjazd delegatów Gustawa Adolfa. Wysłuchano 
okolicznościowych referatów oraz praktycznej realizacji słów Jezusa: ”dopuśćcie dziatkom 
przychodzić do mnie”…, gdzie przedstawiono wieloletnią pracę misyjną pani diakon wśród 
dzieci z ulicy. Tam można było odczuć, że oddaliliśmy się od Równika i dotarliśmy na 30 
równoleżnik, (poniżej Zwrotnika Koziorożca), bowiem temperatura powietrza znacznie się 
obniżyła,  
a krajobraz zbliżony był do europejskiego. Teren był bardziej górzysty, obfitujący 
w soczystą zieleń. Nie dziwi więc fakt, że na tym obszarze znalazło swój drugi dom wielu 
europejskich imigrantów. Prócz emigrantów z Niemiec do Brazylii dotarła również liczna 
rzesza Włochów, Rosjan i Polaków. Ci ostatni skupili się w okolicach Rio de Janeiro 
i Curitiby.  
W Brazylii żyje ok. 180 tys. Luteran, co stanowi 1% całej populacji. Kościół Rzymsko-
Katolicki posiada 68,11% ludności, pozostałe kościoły protestanckie – 14%, ateiści – 



8,97%. Największe skupiska ewangelików znajdują się na południu kraju w okręgu Santa 
Catarina, reszta wyznawców żyje w diasporze. Przeciętnie jeden ksiądz ma do obsłużenia 
4 parafie oddalone od siebie o kilkaset km. Członkowie parafii płacą jak u nas składki 
dobrowolnie, co nie zapewnia utrzymania parafii. Pobudowano więc koło wielu kościołów 
olbrzymie wiaty, gdzie organizuje się pikniki parafialne, na które przychodzą wszyscy 
mieszkańcy danej miejscowości. Parafianie mocno angażują się w pomoc przy organizacji 
tych imprez i z tego utrzymuje się parafia. Uczestniczyliśmy w pamiątce poświęcenia 
kościoła, która miała podobny charakter jak u nas – Słowem Bożym służył zaproszony 
ksiądz, śpiewały 2 chóry i zespół młodzieżowy. Natomiast po nabożeństwie wszyscy 
przeszli pod olbrzymią wiatę, doszli również ludzie z zewnątrz, każdy musiał sobie 
wykupić posiłek i wspólnie świętowało ok. 1 tys. mieszkańców tej miejscowości. Jest to 
olbrzymie przedsięwzięcie dla organizatorów – byliśmy pełni słów uznania. Trzeba 
również zaznaczyć, że Brazylijczycy są bardzo serdecznym i gościnnym narodem. 
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O biżuterii słów kilka... 
Zwróciliście kiedyś uwagę na biżuterię noszoną przez ludzi? Łańcuszki, kolczyki, 
bransoletki... A może sam/a chętnie je nosisz? Zauważyłam, że wielu z nas nosi krzyżyk. 
Ludzie zapytani o niego, mówią, że mają go, bo ładnie wygląda.  
Krzyże spotykamy nie tylko na biżuterii, lecz także w różnych pomieszczeniach (biurach, 
klasach itp.), na poboczach dróg, nie mówiąc już o cmentarzach czy kościołach, gdzie 
jest on nieodzownym elementem wizerunku tych miejsc. Ostatnio nawet w telewizji 
i radio dużo mówi się o krzyżu. Ale czy w tym właściwym wymiarze? Czy w ogóle mijając 
lub widząc gdzieś krzyż myślimy o tym, co on oznacza? 
W Królestwie Rzymskim na krzyżu wykonywano karę śmierci. Skazani na nią zbrodniarze 
byli przybijani gwoździami do drewnianych belek. To narzędzie tortur (ostatecznie 
prowadzące do śmierci) składało się z jednej pionowej i jednej poziomej belki 
połączonych razem w krzyż. Ponieważ Jezus twierdził, że jest Bogiem, został za to 
ukarany przez ówczesne władze religijne i polityczne. Karą za wypowiedziane (wg nich) 
bluźnierstwo został skazany właśnie na śmierć krzyżową. Pan Jezus przez sześć godzin 
okrutnie cierpiał wisząc na krzyżu aż w końcu umarł. Był całkowicie niewinny i nie 
zasłużył na karę śmierci. A jednak... Jego ukrzyżowanie było ważną częścią Bożego 
planu, gdyż sprawiło ono kilka zadziwiających rzeczy! 
Poprzez swoją śmierć Jezus zapłacił zamiast Ciebie okup lub – jeśli wolisz – kaucję. Biblia 
mówi, że „zapłatą za grzech jest śmierć” - jeśli nie uwierzysz w Jezusa, to sam poniesiesz 
karę za swoje grzechy. Jeśli przyjmiesz od Pana Jezusa akt ułaskawienia, to unikniesz 
piekła i po swojej fizycznej śmierci spotkasz się z Bogiem w Niebie. Tak wielu ludzi 
odrzuca tę prostą ofertę. Próbują sami zapracować na życie wieczne lub sądzą, że skoro 
Jezus umarł za cały świat, to i ich automatycznie to objęło.  
Zbawienie jest tak jak prezent, który musimy przyjąć z rąk drugiej osoby (czyli Boga) 
i rozpakować. Nikt nie zrobi tego za Ciebie! Bóg chce, abyś wziął od Niego ten dar 
i cieszył się nim każdego dnia tu na ziemi, a potem także w Jego Królestwie. 
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Solidarni z chorymi 
Po raz 15. w naszym Kościele prowadzona jest akcja Skarbonka Diakonijna. W czasie 
pasyjnym zbieramy ofiary, które mają wspomóc opiekę nad osobami dotkniętymi chorobą 
i ich rehabilitację. Wystarczy zabrać do domu skarbonkę, która jest dostępna w kościele 
i w okresie do domu skarbonkę, która jest dostępna w kościele i w okresie wielkanocnym 
zebraną ofiarę przynieść na parafię. Złóżmy swoją ofiarę i bądźmy solidarni z tymi, którzy 
potrzebują naszego wsparcia. 

SS 
Ogłoszenia 

 Nabożeństwa w kwietniu: 
 Niedziele Tygodniowe 

Nabożeństwa 
Pasyjne 

Wielki 
Czwartek 

Wielki Piątek Wielkanoc 

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



 W niedziele, 10.04 (Warszowice) i 17.04 (Żory), po nabożeństwie zapraszamy 
seniorów na przedświąteczne spotkanie na parafii. 

 W Wielki Czwartek i Wielką Sobotę w Żorach odbędą się Pasyjne Dni Skupienia 
dla dzieci i młodzieży. W Wielki Piątek zapraszamy na nabożeństwa. 

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
Zapraszamy! 

 Zapraszamy na Spotkanie Koła Pań w Warszowicach we wtorek, 12. kwietnia 
o godz. 17:00 w Żorach 

 Zapraszamy na Bezsenną Noc do Bielska-Białej! Początek 22. kwietnia o 22:00 
 We wtorek po Wielkanocy (26.04) w Żorach odbędzie się Diecezjalny Zjazd 

Młodzieży Ewangelickiej. Zapraszamy 
 Obchodzącym w kwietniu urodziny i jubileusze życzymy Bożej opieki na dalsze 

lata życia.  


