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Hasło miesiąca:
O to się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej
obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie
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Żory Warszowice

Powitanie
Kiedy słoneczna pogoda zachęca do wyjścia na
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zewnątrz, urlopowy sezon sprawia, że czas zdaje się
płynąć nieco wolniej… to może dobra okazja na…
książkę? Krótki (lub dłuższy) wyjazd? Kilka propozycji
znajdziecie w tym numerze Biuletynu. Błogosławionego
czasu odpoczynku!

07/08

___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Książki na lato

Polecamy lekturę!
1 lipca miała premierę najnowsza książka Lidii Czyż
pod tytułem „Tato!”
Trudne powojenne czasy. Wysiedlenia. Ucieczki. Rozbite
rodziny. Prześladowanie Kościoła. Autentyczna historia
mężczyzny, który jako pięćdziesięciolatek odkrywa, że wiele
faktów z jego życia jest mistyfikacją.
"Mocniejsza niż śmierć”, „Narodziny perły”, „Pozostała tylko
nadzieja” - tytuły doskonale znane, przynajmniej ze
słyszenia. Kolejna powieść Lidii Czyż na pewno dostarczy
wielu wzruszeń, mądrego spojrzenia na świat, a także będzie
zachęceniem do trwania w społeczności z żywmy Bogiem,
naszym Tatą.

"Niedoskonały – niezwyciężony! Mój syn Nick Vujicic"
autorstwa Borisa Vujicica
To
zasada,
którą
Boris
Vujicic
wpoił
swojemu
niepełnosprawnemu synowi. Nick urodził się bez kończyn,
jednak dzięki wsparciu rodziców przezwyciężył ograniczenia
wynikające z niepełnosprawności. Zaczął występować na
całym świecie jako mówca motywacyjny, napisał kilka
bestsellerów i założył organizację charytatywną Life Without
Limbs. A dziś sam jest odpowiedzialnym i kochającym
mężem i ojcem.
Ale jego historia nie zaczęła się od sukcesu. Niedoskonały –
niezwyciężony!
to
szczera
opowieść
o
tym,
jak
nieprzygotowani, załamani rodzice zmagają się z żalem,
strachem i kryzysem wiary po przyjściu Nicka na świat.
A potem całymi latami uparcie dążą do tego, by wychować
spełnionego, szczęśliwego, „idealnie nieidealnego” syna.
Opowiadając o losach swojej rodziny, Boris Vujicic dzieli się jednocześnie praktycznymi
radami adresowanymi do wszystkich rodziców – nie tylko tych, którzy stają w obliczu
wyzwań związanych z wychowaniem niepełnosprawnych dzieci.
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„NICK, NIE MASZ RĄK I NÓG, ALE NIE POZWÓL, ŻEBY TO DYKTOWAŁO CI, CO
MOŻESZ, A CZEGO NIE”
Kiedy Nick Vujicic przyszedł na świat, jego rodzice przeżyli ciężkie chwile. Okazało się, że
ich dziecko cierpi na fokomelię – nie ma wykształconych kończyn. Boris i Duszka
Vujicicowie obawiali się, że Nick nigdy nie będzie dostatecznie sprawny, by podnieść się
z łóżka, nie mówiąc już o skończeniu studiów, zarabianiu na swoje utrzymanie czy
założeniu własnej rodziny. Zastanawiali się, jak kochający Bóg mógł dopuścić do takiego
nieszczęścia.
_____________________________________________________________|wybór: Ewa Issel-Cieślar

Uważaj na siebie…?

Rozważanie

Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się,
dając świadectwo małym i wielkim.
(Dz 26,22)

Ile razy posyłamy w drogę naszych bliskich słowami z tytułu tego tekstu? Co chcemy
w ten sposób wyrazić? Troskę o bezpieczną drogę, powrót? Sygnał do czujności
w, najeżonym zagrożeniami, świecie? A może to tylko kolejna, automatycznie
wypowiadana, formuła kończąca rozmowę z wyruszającym przed siebie człowiekiem?
Niezależnie od intencji, z jakimi wypowiadamy to pozdrowienie, warto zastanowić się,
jakie ono ma znaczenie i z czym zostawia wyprawionego w drogę podróżnego.
Słowa „uważaj na siebie” możnaby rozwinąć jako „bądź czujny, Twoje bezpieczeństwo
leży w Twoich rękach, zależy od Twojej postawy”. Ostatecznie zostajemy w takiej
sytuacji sam na sam ze wszystkim, co może się po drodze wydarzyć (a każdy, kto choć
raz wybrał się, nawet w niedaleką, podróż, wie, że nie na wszystko mamy wpływ),
odczuwając uzasadniony lęk przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami wokół nas.
Jako ludzie wierzący, szukający oparcia w Bożym Słowie, konfrontujemy się z tymi
lękami: „Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć
jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie?”
(Łk 12, 25-26) Możemy próbować zabezpieczyć się na wiele różnych sposobów, ale
wszystkie one dają jedynie namiastkę, złudzenie bezpieczeństwa. Prawdziwą ochronę
mamy dopiero wtedy, kiedy swoją troską otacza nas nasz Stwórca: „nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.” (Łk 12,4b), otrzymujemy
też receptę na nasze lęki: „Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie
bójcie się! (…) Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed
aniołami Bożymi” (Łk 12,7.8).
Nasze życie jest podróżą – a kiedy w tej drodze towarzyszy nam Wszechmocny Bóg –
możemy być pewni, że nigdy nie zostaniemy sami „w oku cyklonu”. Jeśli naprawdę
zaufaliśmy Bożej opiece, możemy śmiało stwierdzić: „Wiem, kto przede mną kroczy i za
mną stoi wciąż. To Bóg anielskiej armii jest przy mnie w dzień i w noc. Jedyny Pan
wszechświata jest przyjacielem mym. Otacza mnie opieką i w ręku trzyma swym”.
Dlatego, w sezonie wakacyjnych podróży i na każdy kolejny dzień – Z Bogiem! Niech On
na Ciebie uważa!
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Drogowskazy chrześcijanina
„A słabego w wierze przyjmujcie, nie
wdając się w ocenę jego poglądów.”
/Rz 14,1/

Gdy widzisz brata, który ma jakieś
słabości, pomyśl tak: „ten ciężar jego
słabości muszę dźwigać i nie mogę go
zrzucić, dopóki on wyznaje Chrystusa”. Chrześcijanin w swym sumieniu winien być
lekarzem, na zewnątrz jednak, w swym życiu, zwierzęciem jucznym, dźwigającym ciężary
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braci. W świętym Kościele muszą być słabi i tacy, których czyny nas gorszą – tak, jak
w ludzkim ciele są nie tylko kości, ale także słabe i miękkie mięśnie. Dlatego Królestwo
Chrystusa składa się z tych, którzy dźwigają i z drugich, którzy są dźwigani. I nasze życie
składa się z siły i słabości.
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/
_______________________________________________________________________________

Relacja

Luterańska Estonia
10 czerwca 2017r. odbyło się kolejne spotkanie żorskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Ewangelickiego, w czasie którego relację z podróży do Estonii przedstawił ks.
Karol Długosz.
W drodze do Estonii prelegent zwiedził także Litwę i Łotwę, skupiając uwagę głównie na
architekturze zabytkowych świątyń luterańskich. W prezentacji multimedialnej pokazana
została m.in. Katedra Ryska oraz Kościół św. Piotra; XIII-wieczne świątynie należące do
Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy. Katedra w Rydze, z 90-metrową wieżą,
uznawana jest za największą średniowieczną świątynię w Krajach Bałtyckich.
Realizując temat prelekcji, ks. Karol nawiązał do historii Estońskiego Kościoła
Luterańskiego, gdzie, po latach okupacji i zniszczeń wojennych, nastąpiło ogłoszenie
tolerancji oraz zniesienie zakazu praktyk religijnych, co skutkowało odnowieniem się
aktywności kościoła. W
Estonii - kraju najbardziej zlaicyzowanym, luteranizm jest
dominującą religią w ramach wyznań chrześcijańskich. Zarówno Estonia jak i Łotwa należą
do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, z ogromnym wpływem adaptacji niemieckiej
i skandynawskiej. W ukazanych obrazach Tallina – stolicy Estonii, obok zabytkowych
kościołów, specjalną uwagę skupiał gotycki, XVI-wieczny, Ratusz wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Za intelektualną i kulturalną stolicę kraju uznane zostało, drugie co do wielkości, miasto
Estonii, Dorpat, współcześnie Tartu. O bogatej historii miasta świadczą dwa potężne
kościoły; pierwszy z nich to Kościół św. Jana z XIV wieku i XIII-wieczna katedra, z której
zachowały się ściany i łuki oraz potężna wieża widokowa. Niezwykłym obiektem
w Dorpacie jest Uniwersytet, utworzony w 1632 roku przez króla Gustawa Adolfa jako
„Universitas Gustaviana”. Uniwersytet Dorpacki odegrał znaczącą rolę w kształceniu
Polaków, szczególnie w czasie zaborów, kiedy zamknięty został Uniwersytet Warszawski
i Wileński. Był też jedyną kształcącą teologów (w tym pastorów) uczelnią, w której studia
teologiczne ukończył ks. dr Juliusz Bursze – znana i ważna osobistość w dziejach historii
Kościoła Ewangelickiego w Polsce.
Kończąc prelekcję, ks. Karol opowiedział o swoich kompetencjach i obowiązkach
wynikających z obecnie pełnionej funkcji asystenta Biskupa Kościoła w Warszawie.
Sobotnie, przedwakacyjne spotkanie zakończyło się przy ognisku w parafialnym ogrodzie,
gdzie, po polowym posiłku, z podziękowaniami i życzeniami dalszych sukcesów
w pełnionej służbie, pożegnaliśmy ks. Karola Długosza, byłego wikariusza naszej parafii.

______________________________________________________________________|Elżbieta Sitek

Relacja

Zakończenie roku szkolnego
Nabożeństwo Rodzinne i Piknik
Czerwiec to miesiąc, w którym zwykle podsumowujemy kolejny, zbliżający się do końca,
rok szkolny. Nie inaczej było i tym razem w naszej parafii. W niedzielę, 11 czerwca,
uczniowie, uczęszczający na lekcje religii, odebrali świadectwa. Zanim się to jednak
stało, całymi rodzinami uczestniczyliśmy w, nieco odmiennym w formie, nabożeństwie
rodzinnym. Rozpoczęło się ono od występu dzieci ze Szkółki Niedzielnej, które
poprowadziły
zebranych
w
kilku
pieśniach
(wyśpiewanych
i
pokazanych),
zaprezentowanych na tegorocznym Przeglądzie w Jastrzębiu. W dalszej części wspólny
śpiew poprowadzili Marlena Plinta i Tomasz Marek, a młodzież czynnie uczestniczyła
w liturgii, czytając teksty biblijne przeznaczone na tę uroczystość oraz prowadząc
Modlitwę Powszechną. Wstęp do zwiastowania Bożego Słowa stanowiła Bibliodrama –
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krótka inscenizacja wybranego fragmentu biblijnego, podsumowana rozmowami
z odtwórcami poszczególnych ról – zaprezentowana przez radnych .
Podczas rozdania świadectw, katecheci podziękowali uczniom za ich pracę w czasie
całego roku szkolnego. Podziękowano również reprezentantce naszej parafii w finale
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, Sola Scriptura 2016/17 – Roksanie Jurczyk za trud
włożony w przygotowania do kolejnych etapów konkursu.
Po zakończeniu nabożeństwa, niedzielne przedpołudnie wypełnił Piknik Rodzinny,
przygotowany w ogrodzie parafialnym. Przygotowano poczęstunek z kawą i ciastem
i pieczonymi na ognisku kiełbaskami. Na najmłodszych czekał już dmuchany zamek,
a panie opiekunki ze szkółki niedzielnej prowadziły konkursy z nagrodami. Posileni,
zarówno dzieci jak i ich rodzice, mogli zmierzyć się w kilku konkurencjach
zręcznościowych (jak np. przeciąganie liny, w którym bezkonkurencyjna okazała się
drużyna Księdza Proboszcza i Kuratora Parafii:) Przy rozstawionych wokół ogniska stołach
trwały rozmowy licznie zgromadzonych parafian, a wśród nich nie zabrakło planów
dotyczących kolejnych podobnych spotkań.
To rodzinne święto na zakończenie roku szkolnego nie mogłoby się odbyć bez
zaangażowania wielu osób, z Paniami prowadzącymi Szkółki Niedzielne na czele.
Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania tego wydarzenia, serdecznie dziękujemy
za ich pracę i zaangażowanie, a Panu Bogu za to, że pobłogosławił to nasze spotkanie
piękną pogodą.
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Relacja

Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Warszowicach
37 lat mija od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę ewangelickiego kościoła
ap. Piotra i Pawła w Warszowicach, wzniesionego na fundamentach zniszczonego podczas
wojny kościoła. W ostatnią niedzielę czerwca warszowicki zbór obchodzi uroczystość
Pamiątki Poświęcenia swojego Kościoła. W ostatnich miesiącach kościół przeszedł
gruntowny remont, w dużej części wykonany przez samych parafian. Podczas
nabożeństwa nie zabrakło nawiązań do pracy zborowników i ich troski o to miejsce.
Podczas uroczystego nabożeństwa Słowem Bożym służył ks. Mirosław Czyż, proboszcz
sąsiednich parafii w Pszczynie i Studzionce. W swoim kazaniu również nawiązywał do
kondycji współczesnych wspólnot chrześcijańskich i wzorców postaw, z których mogą
czerpać młodzi. Zwracał jednocześnie uwagę na związek pomiędzy postawą rodzin,
rodziców, wobec kościoła a tym, jaki stosunek do chrześcijaństwa przyjmują ich dzieci.
Wraz z ks. Czyżem do Warszowic przyjechał także pszczyński chór parafialny, który
zaprezentował podczas nabożeństwa kilka pieśni.
Po zakończeniu nabożeństwa na uczestników uroczystości czekał poczęstunek (ciasto,
kawa, herbata i zimne napoje), przygotowany przez warszowicką młodzież. Przy tej
okazji była również zbierana ofiara na rzecz leczenia Tymoteusza Marka.
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

25 czerwca warszowicka młodzież, przy okazji pamiątki poświęcenia, z własnej
inicjatywy, zorganizowała poczęstunek (ciasto, kawa, i inne dobrodziejstwa). Poczęstunek
połączony był ze zbiórką pieniędzy na leczenie Tymoteusza Marka, chorego na
neuroblastomę sześcioletniego podopiecznego Fundacji „Iskierka”. Ilość zebranych
środków przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów: łącznie – podkreślam,
podczas jednorazowej akcji! – udało się zebrać aż 1142,40 zł i 20 €, co po wymianie dało
łączną kwotę 1226,64 zł. Cała ta kwota zasiliła subkonto Tymusia w Fundacji „Iskierka”.
Za otwartość Waszych serc, chęć pomocy, zaangażowanie – serdecznie dziękujemy! A
sam Bóg: Dawca życia, Zbawiciel-Lekarz, i Pocieszyciel niech Wam błogosławi!
Z wdzięcznością,
Tomasz Marek z Rodziną
_______________________________________________________________________________
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Przegląd wydarzeń parafialnych





W sobotę, 4 czerwca, w parafii w Warszowicach zorganizowano Piknik Rodzinny.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie.
16 czerwca niemal 100-osobowa grupa z Warszowic i Żor wyjechała na rodzinną
wycieczkę do ZOO w Ostrawie w Czechach. Wyjazd był inicjatywą
warszowicką, powstałą po styczniowym spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka,
i jednocześnie najliczniejszym parafialnym wyjazdem w ostatnim czasie.
Czerwcowe spotkania odbywające się w parafii często służą podsumowaniu
kolejnego „sezonu” działalności i snuciu planów na przyszłość. Dzięki sprzyjającej
aurze, część z nich mogła się odbyć w plenerze. Przy ognisku w parafialnym
ogrodzie w Żorach spotkał się m.in. żorski oddział PTEw, młodzieżówka czy Chór
Parafialny.

_______________________________________________________________________________

Z życia Kościoła

Reformacja na drogach
Jubileusz 500 lat Reformacji stał się inspiracją do różnych, również tych zupełnie

niekonwencjonalnych, akcji nawiązujących do idei reformatorów. Dziś dwa słowa o dwóch
projektach reformacyjnych na czterech kołach.
Ci, którzy trochę znają ks. Roberta Augustyna, obecnie
wikariusza parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach,
dobrze wiedzą, że rajdy samochodowe są jego pasją.
Postanowił on wykorzystać ją do wwiezienia Bożego Słowa
na rajdowe trasy. Dlatego w tym roku w amatorskich
rajdach samochodowych można zauważyć białego Peugeota z wersetami biblijnymi na
karoserii i ks. Robertem za kółkiem. Między startami można ich spotkać również na
kościelnych uroczystościach związanych z reformacyjnym jubileuszem. Więcej na temat
akcji można znaleźć w mediach społecznościowych – Najważniejsze Skrzyżowanie.
Druga inicjatywa również jest związana z rajdem, choć zupełnie innym. Wielu z nas
zapewne słyszało już o Złombolu – rajdu, do którego przepustką jest
wykorzystanie samochodu o komunistycznym rodowodzie. Każdego roku
uczestnicy ruszają na wyprawę w inny zakątek Starego Kontynentu, biorąc
na siebie wszystkie ewentualne naprawy a nawet prawdopodobieństwo
nieukończenia rajdu. Przejazd służy również zbiórce funduszy na
podopiecznych Domów Dziecka. W tegorocznej, 11 edycji, wystartuje ekipa
ReMobil500 – pojedzie Wartburgiem pełnym reformacyjnej symboliki. Dlaczego
Wartburg? Samochód powstał u stóp zamku, na którym Marcin Luter przetłumaczył Nowy
Testament na język niemiecki. Każdy z nas może wesprzeć charytatywny cel rajdu –
zbiórkę na dzieci z domów dziecka – poprzez dokonanie darowizny na konto Fundacji
Nasz Śląsk im gen. J.Ziętka:
72 1050 1214 1000 0023 2153 3859
Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka Chorzów, ul. Łani 1 Tytuł przelewu:
Złombol, ReMobil-500, od „NAZWA DARCZYŃCY”
Ze względów formalnych Organizatorzy rajdu wymagają, aby wszystkie darowizny
były udokumentowane. Dlatego uprzejmie prosimy, aby po dokonanej wpłacie
przesłać
nam
potwierdzenie
wpłaty
na
mailowy
adres
kontaktowy:
remobil500@luteranie.pl
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Z życia Kościoła


#RSM czyli Regionalne Spotkania Młodzieżowe to systematyczne spotkania grup
młodzieżowych z okolicznych parafii, regularnie odbywające się w którejś z parafii
na terenie diecezji katowickiej. W piątek, 9 czerwca, takie spotkanie odbyło się
w Orzeszu – wśród grup, które wzięły w nim udział, nie zabrakło też młodzieżówki
z Żor.

Biuletyn Parafialny – lipiec/sierpień 2017




Cztery dni, cztery miejscowości (a nawet więcej) i niezwykle bogaty program dla
każdego uczestnika – tak w największym skrócie można opisać pierwsze
Ewangelickie Dni Kościoła, które w dniach 15-18 czerwca miały miejsce na
śląsku cieszyńskim w związku z reformacyjnym jubileuszem. Inauguracją
obchodów było nabożeństwo Przy Kamieniu na Równicy, podsumowaniem
nabożeństwo i koncert w Hali Pod Dębowcem w Bielsku Białej. Kolejne punkty
programu były przygotowane w Wiśle (czwartek), Cieszynie (piątek), Bielsku
(sobota) oraz w parafiach ewangelickich śląska cieszyńskiego w niedzielę.
Polecamy strony internetowe EDK, gdzie można znaleźć szeroką relację z tych
uroczystości.
Również w ramach obchodów 500 lat Reformacji w dniach 24-25 czerwca wiele
kościołów naszej diecezji było udostępnionych zwiedzającym w ramach Dni
Otwartych Kościołów. Część z nich dodatkowo oferowała przygotowany na tę
okazję program – koncerty, wystawy, spotkania…

_______________________________________________________________________________

Tydzień Dobrej Nowiny w Żorach

Zaproszenie

TDN
g

31 lipca – 4 sierpnia 2017
W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia parafia w Żorach
organizuje Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci (SP). Tym razem
motywem przewodnim TDN będzie Wyprawa na Dziki
Zachód. Koszt uczestnictwa w TDN wynosi 5zł za każdy dzień (istnieje możliwość
zapisania dziecka na cały Tydzień lub na wybrane dni). Program jest przygotowywany
każdego dnia w godzinach 9:00-12:00. Zachęcamy do zapisywania dzieci w kancelarii
w lipcu.
_______________________________________________________________________________

Reformacyjne Dni Ziemi Pszczyńskiej

Zaproszenie

26-27 sierpnia 2017
W ostatnich dniach sierpnia centrum Pszczyny będzie gościło kolejne
wydarzenia obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji. W ramach
Reformacyjnych Dni Ziemi Pszczyńskiej zaplanowano sympozjum
i koncert w Zamku, Diecezjalne Pożegnanie Lata dla dzieci i młodzieży,
koncert zespołu „Śląsk” w kościele ewangelickim i bogaty program na
pszczyńskim rynku. Zachęcamy do zarezerwowania tego terminu na
wizytę w Pszczynie.
_______________________________________________________________________________

Zaproszenie

By lepiej zrozumieć Słowo
Szkoła Biblijna
Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zapoznaje z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego
Testamentu i podstawowymi doktrynami biblijnymi. To miejsce dla każdego, kto chce
lepiej rozumieć Słowo Boże i na nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co
dwa tygodnie. Jeśli myślisz o uczestnictwie, a nie jesteś pewna/pewien weź udział
w rozmowie wstępnej, na której możesz dopytać o szczegóły, przedstawić swoje
wątpliwości i zorientować się, czy to jest to czego szukasz.
Szkoła Biblijna to także tworzenie wspólnoty duchowej i modlitewnej, dzielenie się
doświadczeniami, nawiązywanie relacji i przyjaźni, motywowanie do zaangażowania się
i służby w Kościele.
W ciągu roku szkolnego odbywa się 18 zjazdów w soboty w godz. 8.00–18.00. Nauka
trwa dwa lata i obejmuje 350 godzin lekcyjnych (po 45 min.).

Biuletyn Parafialny – lipiec/sierpień 2017
W zależności od potrzeb słuchaczy w niektóre piątki przed zjazdami mogą odbywać się
spotkania dyskusyjne. Ich tematyka uzależniona jest od zainteresowań słuchaczy szkoły,
którzy mogą zgłaszać tematy dyskusji. Spotkania odbywają się w godz. 18.30–21.00.
Nocleg z piątku na sobotę oraz śniadanie wliczone są w opłatę roczną.
Szkoła Biblijna może spełniać marzenia, porządkować wiedzę, kształtować obraz – tak
o Szkole mówią jej absolwenci i byli studenci. Dotychczas to ponad 300 osób.
(za: www.szkola.cme.org.pl)
_______________________________________________________________________________

Urlop

Informacja

Między 6 a 27 lipca jest planowany urlop ks. Proboszcza. W tym czasie opiekę
duszpasterską w naszych parafiach będzie pełnił ks. Jan Raszyk z Jastrzębia (nr
telefonu do parafii w Jastrzębiu: 32/471 61 97). Kancelaria parafialna w Żorach będzie
czynna w poniedziałki i piątki w godzinach 9:00 – 12:00. W razie potrzeby prosimy
o kontakt z panią Rutą Janotą (tel. 880 683 112)
_______________________________________________________________________________

Informacje





Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w każdą niedzielę o godz. 8:00
w Warszowicach oraz 10:00 w Żorach.
1 lipca rozpoczął się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie – zachęcamy do
wzięcia udziału w jego programie lub śledzenia transmisji internetowych wykładów
i ewangelizacji. Szczegóły na www.te.cme.org.pl.
Na 21 sierpnia zaplanowana jest, pierwsza po wakacyjnej przerwie, próba Chóru
Parafialnego. To dobry moment, by zasilić szeregi chórzystów. Zapraszamy
wszystkich chętnych.

Biuletyn Parafialny – lipiec/sierpień 2017

Kontakt
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar
tel. 32/435 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 32/435 01 24;
tel/fax 32/435 01 24;
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:
poniedziałek 9:00-12:00 i 20:00-20:30
wtorek: 9:00-12:00
środa: kancelaria nieczynna
czwartek: kancelaria nieczynna (odwiedziny duszpasterskie)
piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00
niedziela: po nabożeństwie
Parafialne strony internetowe:
www.zory.luteranie.pl/zory
www.zory.luteranie.pl/warszowice
www.facebook.com/PEAZory
www.facebook.com/PEAWarszowice
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com)

Kącik dla dzieci
Wszystkie wakacyjne wyjazdy już przygotowane?

