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Hasło miesiąca: 
Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; On zna tych, którzy mu ufają. 

/Na 1,7/ 

Powitanie 
Rok kościelny dobiega do końca. Za nami obchody Pamiątki Reformacji, która dała 
początek kościołom protestanckim, mogliśmy zastanowić się, czym dla nas była Reforma 
Kościoła. Przed nami ostatnie tygodnie kolejnego roku liturgicznego, w którym 
rozważamy kwestie chrześcijańskiego życia i tego, co ma stanowić jego cel. Nasz Bóg 
przygotował dla nas niebo, miejsce wspanialsze od wszystkiego, co możemy sobie 
wyobrazić. Ale by tam się znaleźć, musimy być gotowi na ponowne przyjście Jezusa 
Chrystusa zawsze. Temu właśnie poświęcony jest ten numer Biuletynu. Żyjmy więc tak, 
jakby każdy kolejny dzień mógł być ostatnim, jaki spędzimy na tym świecie. Bo świat nie 
jest domem tych, którzy ufają Panu. Miłej lektury! 

SS  
Niedziela o Wieczności 
Ostatnia niedziela roku kościelnego, zwana Niedzielą Wieczności, jest 
poświęcona rzeczom ostatecznym, czyli szeroko pojętej eschatologii. Mówimy dużo 
o przyszłości, o tym, co będzie. Niemniej w tradycji ewangelickiej niedziela dzisiejsza jest 
też dniem naszej pamięci o zmarłych przodkach. Dniem zadumy, w którym pochylamy 
się nad ich życiem, dokonaniami. Można więc powiedzieć, że myśli o przyszłości 
przeplatają się z myślami o przeszłości. Nie ma w tym nic dziwnego, bo nasza przyszłość 
jest zdeterminowana przeszłością. Wiara w Wieczność, mającą nastać po naszej śmierci, 
wskazuje mocno na teraźniejszość. Niedziela wieczności, jako ostatnia niedziela roku 
kościelnego, była nazywana Niedzielą umarłych. To ewangelickie święto pełniło rolę 
katolickiego święta zmarłych, z tą różnicą, że ewangelicy odwiedzający groby swych 
bliskich nie zapalali raczej zniczy i inaczej brzmiały ich modlitwy wypowiadane nad 
grobami bliskich. Ewangelicy, wspominając swych zmarłych, dziękują Bogu za to, że byli. 
Ponieważ jednak współcześnie przeważa praktyka 1 listopada, dlatego też w tą niedzielę 
dotykamy spraw wieczności oraz naszego stosunku do Boga i bliźniego w obliczu 
nadchodzącego sądu Bożego. W ostatnią niedzielę roku kościelnego mamy możliwość nie 
tylko pomyśleć o tych sprawach, ale także pojednać się z Bogiem i bliźnimi. Możemy to 
uczynić choćby w społeczności Komunii Świętej, pamiętając, że grzech jest podwójnie 
ciężki dla tego, kto miał możliwość i wiedział jak czynić lepiej, a nic nie uczynił, tylko 
pokrętnie się usprawiedliwiał. Relacja Bóg – człowiek zawsze zawiera w sobie element 
zadziwienia. Zawsze, w każdym, kto poważnie myśli o Bogu i swoim życiu. Już psalmista 
powiada: „Wielkie i dziwne są sprawy Twoje”. Dlatego doświadczenie tajemnicy Boga 
w nowej ziemi i nowym niebie, będzie zawierało w sobie element zaskoczenia 
i niespodzianki. Często bywa tak, że nie lubimy być zaskakiwani, lubimy wiedzieć, 
odczuwamy pokusę by „dyktować” Bogu, aby to, co przygotował, odpowiadało naszym 
wyobrażeniom. Jednak teraz to, co jeszcze zakryte, zmusza przede wszystkim do pokory, 
a zaufanie do Boga podpowiada, że On wie, co czyni. To prawda, że nasza wiara, 
zaufanie, nadzieja muszą przejść przez próbę, ale kiedy przyjdzie właściwy czas, nasze 
zadziwienie i zdumienie, będzie tym większe. Jedno tylko ważne, aby nie było to 
zdziwienie tych panien, którym zabrakło oliwy, bo posnęły w oczekiwaniu na 
wprowadzającego w nową rzeczywistość. Bądźmy raczej jako te mądre i pozwólmy się 
Bogu zadziwić.  

 ML 
Koniec czy początek? 
W ostatnim czasie kilkakrotnie media w Polsce i na świecie obiegała przepowiednia 
dotycząca daty i godziny końca świata. Miało się to wydarzyć w maju, potem 



w październiku. Scenariusz był bardzo podobny. Ktoś podawał datę, godzinę i znaki 
szczególne nadchodzącej apokalipsy, a media z wyraźną ironią przygotowywały nas na 
kres ziemi. Po czym nadchodził wyznaczony termin, nie działo się nic nadzwyczajnego 
i kolejny koniec świata był „odwoływany”. Wielu jest głęboko przekonanych, że rok 2012 
będzie ostatnim w dziejach ludzkości. Nieraz autorzy tych przepowiedni powołują się na 
fragmenty Biblii mające świadczyć, że ich wyliczenia są prawdziwe. Rzeczywiście, Pismo 
Św. mówi o tym jakie będą oznaki apokalipsy. Zapowiada przyjście fałszywych proroków 
mających pozbawić nas więzi z naszym Zbawicielem: „wielu przyjdzie w imieniu moim 
mówiąc: Jam jest Chrystus i wielu zwiodą” (Mt 24,5). Wizja ucisku zwiastującego koniec 
świata może napawać lękiem: „Usłyszycie o wojnach (...) Powstanie bowiem naród 
przeciwko narodowi (...) i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi (...) wydawać 
was będą na udrękę i zabijać was będą (...) A ponieważ bezprawie się rozmnoży przeto 
miłość wielu oziębnie.” (Mt 24,6-12). Jednak ostrzeżeniu przed ciężkimi doświadczeniami 
wiernych towarzyszą słowa pociechy i zachęty, bo „kto wytrwa do końca ten będzie 
zbawiony. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całym świecie na świadectwo 
wszystkim narodom. (...) i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych 
jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” (Mt 24,13-14.31). 
Wniosek ze Słowa Bożego jest jasny. Ludowi Bożemu w dniach ostatecznych nie będzie 
łatwo. Tych znaków możemy już teraz wypatrywać w otaczającym nas świecie, ale tak 
naprawdę nikt z nas nie zna tego dnia. Dla nas koniec świata, bez względu na to, kiedy 
nastąpi, nie jest ostateczny. To dopiero początek nowego, lepszego życia u boku naszego 
Stwórcy. Życia, które nigdy się nie skończy. To dar o wiele cenniejszy od wszystkiego, co 
może nam zaoferować ten świat. Ale to dar tylko dla wybranych, którzy wykażą się 
wiernością i wytrwałością w starciu z mocami szatana. Nie wiemy, kiedy Chrystus wróci 
na ziemię, by zabrać swoich wybranych do siebie, do nieba, dlatego musimy być zawsze 
gotowi na Jego przyjście. Gdy nadejdzie kres ludzkości nie będzie już czasu na zmianę 
swojego życia. A czym dla Ciebie będzie koniec świata? Końcem wszystkiego, czy 
początkiem nowego życia? 

SS 
Chcesz współtworzyć Biuletyn Parafialny? Napisz na buaszei@gmail.com lub 

przyjdź do Kancelarii Parafialnej! Czekamy na Ciebie! 
 
Wybory 
Z końcem roku kończy się kadencja Rady Parafialnej w Warszowicach 
i Żorach i delegatów na Synod Kościoła. W związku z tym 20. 
listopada w naszych parafiach odbędą się Zgromadzenia 
Parafialne, których celem będzie wybór przedstawicieli do rad 
parafialnych oraz delegatów na Synod.  
Rada Parafialna jest organem zarządzającym parafią. Składa się z duchownych oraz 
przedstawicieli zboru wybranych przez Zgromadzenie Parafialne. „Odpowiedzialność Rady 
Parafialnej w szczególności dotyczy czuwania nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, 
wspierania duszpasterzy w modlitwie i współdziałania z nimi w duchowym budowaniu 
Parafii zgodnie z zasadą powszechnego kapłaństwa, troski o chrześcijańskie wychowanie 
dzieci i młodzieży, organizowania pieczy nad ubogimi i chorymi, zarządzania majątkiem 
i inne.” (za: bik.luteranie.pl) 

 

 
Do 11. listopada przygotowane paczki dla dzieci z Ukrainy należy przynieść na 
parafię. Do prezentu powinno być dołączone 10 zł na pokrycie kosztów 
transportu i opłaty graniczne. 
Wydarzenia 

 W październiku Chrzest Św. przyjęła Ewelina Mańdok (Zory). Jej oraz rodzicom 
życzymy wiele Bożego błogosławieństwa! 



 Obchodzącym w listopadzie swoje urodziny i jubileusze życzymy Bożego 
prowadzenia i błogosławieństwa. 

Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w każdą niedzielę odbywają się o godz. 8:00 w Warszowicach 

i 9:15 w Żorach. W czasie nabożeństw odbywa się także Szkółka Niedzielna dla 
dzieci. Serdecznie zapraszamy. 

 27. listopada zaczyna się Adwent. W tym czasie niedzielne nabożeństwa będą 
połączone ze spowiedzią i Komunia Św. Będą się także odbywały nabożeństwa 
tygodniowe, na które serdecznie zapraszamy! 

 Spotkania Koła Pań odbędą się 7.11 w Żorach i 15.11 w Warszowicach 
o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy! 

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
Zapraszamy wszystkich chcących wspólnie śpiewać na chwałę naszego Pana! 


