
 
Hasło miesiąca: 

Jam zawsze z tobą; tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, 
a potem przyjmiesz mnie do chwały.  

/Ps 73,23-24/ 
Powitanie 
Lipcowe hasło miesiąca z Psalmu 73 wyraźnie wskazuje nam na bliskość relacji z Panem 
Bogiem. Iść za rękę to całkowicie zdać się na kogoś, silnie zaufać, że nasza wspólna 
droga prowadzi do celu. To także ograniczenie, jeśli nie całkowita eliminacja, możliwości 
pójścia „własną drogą” (jakie to dziś popularne!). Ktoś może uznać, że pójście z Bogiem 
za rękę to ograniczenie wolności. Ale to w końcu od nas zależy, czy podamy Mu naszą 
dłoń i damy się poprowadzić według Jego woli, pozwolimy Stwórcy kierować naszymi 
krokami. W Psalmie znajdujemy też określony cel tej podróży – „A potem przyjmiesz 
mnie do chwały”. 
Rozpoczął się okres wakacyjny. Jedni wyjadą odpoczywać w różnych zakątkach świata, 
inni początek lata spędzą na śledzeniu decydującej fazy piłkarskich Mistrzostw Świata 
w Brazylii – kraju, w którym piłka nożna to religia a piłkarze to herosi. W końcu kraju 
kontrastów, w którym sportowa euforia miesza się z głosem protestu zepchniętej na 
margines, wykluczonej części społeczeństwa. W kontekście turnieju, o żądzy zwycięstwa 
i o tym, jak naprawdę w życiu zwyciężyć, będzie można przeczytać w wakacyjnym 
Biuletynie Parafialnym. Ponadto propozycja na lipcowy tydzień pod namiotem prosto 
z Dzięgielowa, oferta ewangelickich nabożeństw w Internecie, przegląd wydarzeń 
ostatnich tygodni i garść zaproszeń. Polecam Waszej uwadze życząc bezpiecznego 
wypoczynku.  

____________________________________________________________________________|SS  
Wszyscy chcą wygrać!!! 
Wszyscy chcą wygrać! Zostać Mistrzem Świata. Stanąć na podium zwycięzców. 
Oczekiwania są ogromne. Miliony fanów kibicują. Cóż za radość, gdy twoja drużyna 
wygrywa! Cóż za frustracja, gdy twoja drużyna odpada z fazy grupowej. Katastrofa. 
Musimy przecież wygrać i stać z samego przodu! 
Wszyscy chcą wygrać! Także gospodarczo. Mistrzostwa Świata nakręcają rynek. Mecz 
finałowy, tytuł mistrzowski, euforia fanów zwycięskiej drużyny i inne pozytywne rezultaty 
pozwalają nieźle zarobić. Wszyscy chcą wygrać. Nie może być porażek. Nie tylko 
w sporcie, ale również w życiu zawodowym i prywatnym. W każdej dziedzinie chcemy 
odnieść sukces. No więc biegniemy w tym wyścigu szczurów. 
Chcemy wygrać, ale cóż będą znaczyć tytuły, kariera i sukcesy przy końcu życia? Czy 
zyska na tym nasza dusza? Pan Jezus zapytał kiedyś: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby 
cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?” (Marek 8,36) Owszem, Bóg 
również nie chce naszej porażki. On pragnie byśmy zostali zwycięzcami i otrzymali 
nagrodę, ale w duchowym wymiarze, w Jego Królestwie.  
Tylko jeśli zaufamy Bogu i powierzymy Mu nasze życie, idąc za Nim dzień po dniu, 
możemy być pewni, że wygramy w biegu naszego życia. Kiedy nasz trening będzie 
polegał na codziennym czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego i modlitwie, będziemy mieć 
siłę do codziennych zmagań w tym świecie. Wygramy wtedy nie dzięki naszym 
staraniom, wysiłkom i dobrym czynom, ale dzięki Panu Jezusowi, który już wszystko dla 
nas uczynił umierając zamiast nas na krzyżu. To ON chce być naszym trenerem i dawcą 
błogosławieństw i sukcesów oraz tym, który u kresu naszego życia koronuje nas jako 
mistrzów. 
____________________________________________________________________________|MK 
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65. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie – 5-13.07.2014 

Na samym początku wakacji polecamy Waszej uwadze największą imprezę 
ewangelizacyjną w Europie Środkowej. Osiem dni wykładów, seminariów, warsztatów 
i koncertów. Tydzień rozpoczął się wczoraj (w sobotę, 5.07) i potrwa do następnej 
niedzieli (13.07). W czasie popołudniowych spotkań ewangelizacyjnych mówcą będzie 
ks. Leszek Czyż, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle Malince, a w trakcie 
wieczornych koncertów usłyszymy m.in. działający przy tej parafii zespół Cześć! czy 
Gabriela Gąsior & HolyNoiz (Gabriela to uczestniczka koncertu Debiutów w tegorocznym 
Festiwalu w Opolu). Każdego dnia przygotowany jest też atrakcyjny program dla dzieci. 
Szczegóły można znaleźć w Internecie na www.te.cme.org.pl oraz w programach TE. 

*** 
Dla osób, które nie mogą osobiście pojawić się pod dużym namiotem w Dzięgielowie, od 
kilku lat prowadzone są transmisje spotkań ewangelizacyjnych w Internecie. W tym roku 
po raz drugi za pośrednictwem strony www.cme.org.pl ewangelizacji będzie można nie 
tylko posłuchać, ale też zobaczyć. Zapraszamy na stronę CME codziennie przed 17:00! Po 
zakończonym spotkaniu będzie można spotkać się w wirtualnej przestrzeni 
z duszpasterzem za pośrednictwem strony www.duszpasterz.pl. Polecamy! 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Nabożeństw@ 
Coraz większą popularnością cieszą się transmisje niedzielnych nabożeństw w Internecie. 
Kolejne parafie udostępniają przekaz z nabożeństw na swoich stronach internetowych. 
W tym gronie są aktualnie: 
PEA Cieszyn – godz. 8:00 i 10:00 
PEA Skoczów – godz. 8:00 i 10:00 
PEA Wisła Czarne – godz. 8:45 
PEA Kraków – godz. 10:00 i 12:00 
PEA Wisła Malinka – godz. 10:15 
Po szczegóły zapraszam na strony naszego kościoła: luteranie.pl. Tam, w zakładce 
Nabożeństwa w Internecie znajdują się odnośniki do stron parafialnych ze szczegółami 
proponowanych transmisji. Zachęcam do korzystania i z tej formy uczestnictwa 
w nabożeństwach. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Najpiękniejszy Kościół w naszym mieście 
Portal naszemisto.pl w te wakacje proponuje kolejny plebiscyt. Tym razem wybieramy 
najpiękniejszy kościół w każdym z miast lub powiatów. W Żorach w plebiscycie bierze 
udział nasz kościół Zbawiciela – w momencie zamknięcia numeru lider głosowania. 
Z kolei w powiecie pszczyńskim głosować można na kościół ap. Piotra i Pawła 
w Warszowicach (11 miejsce). Poza warszowickim, wśród nominowanych świątyń są 
kościoły ewangelickie w Pszczynie, Studzionce i Golasowicach. Głosowanie potrwa do 
końca lipca, a po nim rozpocznie się kolejne, wyłaniające najpiękniejszy kościół 
województwa śląskiego. Szczegóły na zory.naszemiasto.pl 
i pszczyna.naszemiasto.pl. 
_______________________________________________________________ 
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Wydarzenia 
 W dniach 23-25 czerwca miała miejsce kolejna wycieczka parafialna. Grupa 

parafian z Żor i Warszowic tym razem zwiedzała najciekawsze miejsca 
Kazimierza, Sandomierza i Lublina. 

 W minionym miesiącu Chrzest Św. przyjęła Anna Dziura (Żory). Jej, oraz jej 
rodzicom życzymy Bożej opieki i błogosławieństwa w dalszym życiu. 

 Ostatnie tygodnie to również czas, w którym w naszych parafiach odbyły się 
śluby. W związek małżeński wstąpili: Magdalena Stelmach i Daniel Virc 
oraz Joanna Wowra i Dariusz Lanc. Nowożeńcom życzymy prowadzenia 
naszego Pana na nowej drodze życia. 

 Osobom obchodzącym w lipcu i sierpniu urodziny i jubileusze składamy 
życzenia obfitości Bożych łask w kolejnych latach życia. 

 

Ogłoszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w niedziele o godz. 8:00 

w Warszowicach i 9:15 w Żorach. 
 „Jak być chrześcijaninem w dzisiejszej Turcji?” – pod takim tytułem w środę, 

9 lipca, odbędzie się kolejne spotkanie żorskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego. Prelegentką będzie Hania Pałac. Początek 
spotkania o godz. 11:00. Zapraszamy. 
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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. 
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