
 
Hasło miesiąca: 

Smutek wasz w radość się zamieni. 
/J 16,20/ 

Powitanie 
Smutek w radość. Słowa biblijnego hasła miesiąca doskonale oddają emocje Wielkiego 
Tygodnia. Od euforii triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, 
poprzez czwartkowe napięcie, grozę Wielkiego Piątku i przenikającą żałobną ciszę Soboty, 
aż do radości ostatecznie zwyciężającego życia. W oczekiwaniu na ten czas oddajemy 
w Wasze ręce kwietniowy numer Biuletynu Parafialnego. A w nim trochę 
wielkotygodniowych refleksji, relacja ze Światowego Dnia Modlitwy w Warszowicach, 
garść wspomnień, podsumowań i zaproszeń na to, co przed nami.  

____________________________________________________________________________|SS  
Z boku? A może w środku? 
Kulminacja czasu pasyjnego po raz kolejny przed nami. Raz jeszcze wspominać 
będziemy decydujące dni Bożego planu zbawienia. Mimo to, wielu spogląda na tamte 
wydarzenia trochę jak na losy bohaterów niezłego serialu, bez większego zaangażowania. 
Radością i dumą napełni nas wjazd Chrystusa do miasta w asyście tłumów z palmowymi 
gałązkami w rękach. Zbulwersuje nas brak zrozumienia intencji Mistrza u Piotra, 
deklarującego przecież całkowite oddanie Bożej sprawie. Złością napełni postawa 
Judasza, chciwie wyciągającego ręce po srebrniki wynagradzające zdradę Syna Bożego. 
Postawa uczniów w ogrodzie Getsemane z pewnością nie wzbudzi podziwu. Sprzeciw 
wzbudzą szukający „paragrafu” na Jezusa arcykapłani i dostarczający sprzecznych 
dowodów fałszywi świadkowie, po raz kolejny zawiedzie, zwykle pewny siebie, Piotr. 
Słuszny gniew wzbudzi podburzony przez faryzeuszy tłum domagający się dla Bożego 
Syna śmierci. W końcu poczujemy żal i współczucie dla sponiewieranego Mistrza, którego 
nienawiść jednych i bierność innych doprowadziły na krzyż. Ale czy w tej historii chodzi 
tylko o ludzki dramat i hańbiącą śmierć? Nie! Musimy pamiętać, że nie jesteśmy biernymi 
obserwatorami tych wszystkich zdarzeń. Jesteśmy ich bohaterami i bezpośrednią 
przyczyną ich zaistnienia. Przelana na krzyżu Golgoty krew Zbawiciela to koło ratunkowe 
rzucone grzesznikowi, każdemu z nas. Patrząc na pasyjną historię zapisaną na kartach 
Ewangelii, odkrywamy inne znaczenie wszystkich opisanych tam epizodów, z każdego 
z nich możemy wyciągnąć dla siebie wnioski. Spróbujmy odkryć historię męki i śmierci 
Chrystusa na nowo. Szkoda, by niepowtarzalna szansa w tak drogiej ofierze nie została 
przez nas wykorzystana. 
____________________________________________________________________________|SS 
Światowy Dzień Modlitwy - Warszowice 7.3.2014r. 

„Jako ludzie wiary nie chcemy trwać w grzechu, ale 
pragniemy poprzez modlitwę przemieniać nasze 
postępowanie. Chcemy być jak „topole nad 
ruczajami” /Iz.44,4/, wyznały Egipcjanki, które 
przygotowały liturgię Światowego Dnia Modlitwy.  
Pod tym hasłem w pierwszy piątek marca br. (7.03) 
odbyło się spotkanie modlitewne w kościele 
ewangelickim w Warszowicach. Zebrały się tam 
wspólnie Koła Pań z południowej części diecezji 
katowickiej, a diakon Renata Raszyk przygotowała 
nabożeństwo i wygłosiła kazanie nawiązując do 

sytuacji i położenia kobiet w Egipcie. Wszystkie uczestniczki brały czynny udział czytając 
wspólnie stosowne wersety biblijne, śpiewając pieśni i słuchając wypowiedzi Egipcjanek.  
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Egipt, jako kraj pustynny, zraszany wodami Nilu można przyrównać do pustyni naszych 
grzechów, na której wytryskają „strumienie wody żywej”, która nas obmywa w Jezusie 
Chrystusie.  
Woda, kropla, ruczaj, strumień, potok, rzeka – to słowa, które często przewijały się 
w cytowanych wersetach czy modlitwach, gdyż stanowią one przeciwwagę dla spieczonej 
słońcem ziemi i pustyni. Podobnie jest z „wypalonym” naszym życiem, które musi być 
zraszane przez wodę żywą, którą „Ja mu dam’’ – mówi Pan. „Ten nigdy więcej nie będzie 
pragnął, ale woda, którą mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu 
wiecznemu’’ /Jan 4,14/.  
Po nabożeństwie panie z Golasowic, Gołkowic, Jastrzębia –Ruptawy, Pszczyny, Rybnika, 
Studzionki, Wodzisławia, Warszowic i Żor przeszły do znajdującego się opodal budynku 
OSP, w którym przygotowany był posiłek oraz multimedialna prelekcja na temat Egiptu. 
Jak co roku ten interesujący wykład opracowała p. Anna Rakowicz – emerytowana 
nauczycielka i podróżniczka z parafii w Ruptawie 
Ponieważ jadłospis Egipcjan składa się głównie z lokalnych warzyw, soczewicy i fasoli, 
Panie z Żor ugotowały posiłek na bazie tej ostatniej. Koła Pań z Żor i Warszowic 
przygotowywały się do tej uroczystości już od początku stycznia, kiedy to na wspólnym 
zebraniu organizacyjnym podzieliły się obowiązkami. I tak Warszowianki zobowiązały się 
do przygotowania wystroju kościoła i sali w strażnicy, a Żorzanki podjęły się strony 
kulinarnej. Lutowe spotkanie odbyło się na zasadzie „prac ręcznych’’, w czasie których 
Panie wykonały piramidki z chorągiewkami dla każdej uczestniczki ŚDM. 
Spotkania z okazji Światowego Dnia Modlitwy odbywają się, od dłuższego już czasu, co 
roku na południu Diecezji katowickiej. Początkowo miały one charakter dwustronny 
Ruptawa – Golasowice, z biegiem lat dołączały inne parafie: Wodzisław i Gołkowice, Żory 
i Warszowice, Pszczyna i Studzionka. Z roku na rok powiększa się liczba osób 
uczestniczących w tych modlitewnych wieczorach. Co roku inna parafia jest gospodarzem 
Światowego Dnia Modlitwy. Dwa lata temu gościliśmy w Golasowicach, w ubiegłym roku 
w Gołkowicach, obecnie w Warszowicach. Na przyszły rok zapraszają Golasowice. Padł 
rekord frekwencji – ponad 250 osób. Nabożeństwo i program przygotowuje zawsze 
p. diakon Renata Raszyk, natomiast przyjęciem gości zajmują się Koła Pań 
z poszczególnych Parafii. Oby Pan Bóg nadal błogosławił tę pożyteczną służbę.  
Pragnę tą drogą serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do przygotowania tego uroczystego wieczoru. Bóg Wam zapłać.  
____________________________________________________________________________|HM 
Śp. Ks. Jan Gross (1938-2014) 

26 marca w Cieszynie zmarł ks. Jan Gross, wieloletni duszpasterz parafii 
w Mikołowie, Orzeszu i Tychach. Był m.in. prezesem Synodu Kościoła czy 
Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Przewodniczył pracami 
międzynarodowej Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej przygotowującej 
Nowy Śpiewnik Ewangelicki, z którego dziś korzystamy. Miał 76 lat, 
pozostawił żonę i córkę. Pogrzeb odbył się 29 marca z kościoła Jezusowego 
w Cieszynie na miejscowy cmentarz. 

_______________________________________________________________ 
Wydarzenia 

 W minionym miesiącu Chrzest Św. przyjęli Nikodem Borski i Marek 
Gałuszka (Warszowice). Najmłodszym członkom warszowickiego zboru i ich 
rodzinom życzymy Bożego prowadzenia w rozpoczynającej się drodze. 

 Osobom obchodzącym w kwietniu urodziny i jubileusze życzymy łaski Boga 
w kolejnych latach. 
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Ogłoszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach: 

 
 Seniorów naszych parafii zapraszamy na spotkania, które odbędą się 6.04 

w Warszowicach i 13.04 w Żorach po nabożeństwach. 
 Spotkanie Koła Pań w Warszowicach odbędzie się we wtorek, 13. kwietnia 

o godz. 17:00. Zapraszamy 
 W Wielki Czwartek i Wielką Sobotę odbędą się Pasyjne Dni Skupienia dla dzieci 

i młodzieży. Zapraszamy od 9:30 do kościoła w Żorach. 
 29 kwietnia o 17:30 rozpocznie się najbliższa Godzina Biblijna. Zapraszamy. 
 Zapraszamy na kolejną Bezsenną Noc. Tegoroczne spotkanie rozpocznie się 

w wielką Sobotę (19.04) o 22:00 w kościele w Bielsku-Białej. Polecamy! 
 We wtorek po Wielkanocy (22.04) odbędzie się Diecezjalny Zjazd Młodzieży 

Ewangelickiej w Żorach. Zapraszamy! 
 

Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 
tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Praktykant – mgr teol. Karol Długosz 
Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@gmail.com 
 

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. 

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. 
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com) 

 
Audiofon zaprasza na darmowe badania słuchu 
codziennie między 8:00 a 16:00 w Żorach (ul. Dolne 
Przedmieście 5). Szczegóły pod numerem telefonu: 
/32/470-40-44 


