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Hasło miesiąca:
Myśmy świątynią Boga żywego.
/2 Kor 6,16b/

Powitanie
Z niewielkim opóźnieniem spowodowanym problemami technicznymi, oddajemy w Wasze
ręce listopadowy numer Biuletynu Parafialnego. Przed nami Niedziela Wieczności. Koniec
roku kościelnego, późnojesienna aura spod znaku szarości skłania do refleksji. Dlatego
w tym miesiącu kilka słów o Bożej obecności w chwilach, kiedy jest nam ciężko i źle
a także o ważnym aspekcie bycia w kościelnej wspólnocie. Zapraszamy!
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Ponad siły?
„Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska jego?
Czy cofnięta została obietnica jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości, czy w gniewie
stłumił miłosierdzie swoje?”
/Ps. 77,8-10/

Tak krzyczy człowiek w ciężkiej niedoli. Tak woła do Boga, gdy jest zaniepokojony, gdy
w nocy nie może zmrużyć oka. Tak krzyczy człowiek, gdy nie widzi żadnego wyjścia, nie
rozumie Bożych dróg i wszystko wydaje mu się bezsensowne, a Bóg nie odpowiada na
wołanie. Życie w cieniu cierpienia jest owiane chłodem. Jak ciemno robi się dookoła, gdy
nasze plany zostają przekreślone, gdy choroba sparaliżuje nasze siły.
Dociekliwy umysł boleśnie odczuwa, że nie można zrozumieć myśli Bożych i Bożego
działania. Wtedy budzą się bluźniercze myśli i zjawiają się pytania graniczące
z bluźnierstwem. Obraz Boga, jaki dotąd nosiliśmy w sercu, zostaje zaćmiony. Z tej
ciemności wyłania się zwątpienie, a ufność ku Bogu znika. Pozostaje tajemnicą, dlaczego
Pan wystawia swoje dzieci na takie próby. Możemy jednak być pewni, że bez potrzeby
tego nie czyni. Jak niebiosa wyższe są niż ziemia, tak myśli Boga są wyższe niż nasze
myśli. Czy nie wystarczy, że nas zapewnia: „Ja wiem, jakie myśli mam o was (…) myśli
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” Jer. 29,11.
W nocy, która może nas ogarnąć w każdej chwili, świeci zawsze jedno światło, choćby
wszystkie inne pogasły. Tą światłością jest Jezus. Temu, który pyta: „Czy Bóg zapomniał
litości?” - odpowiada apostoł: „W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego
jednorodzonego posłał Bóg na świat.” W Jezusie Chrystusie okazuje się, że Bóg nas mimo
wszystko kocha, że Jego łaska nie ustała, że nie stłumił swego miłosierdzia i że nie
odrzuca na wieki. Ten, który przeprowadził swego Syna przez ciemność Golgoty do
zwycięstwa w zmartwychwstaniu, nie cofnął swoich obietnic.
za: „Tylko Jezus”, ks. dr Alfred Jagucki
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Nie ma Kościoła bez modlitwy!
kilka słów o kryzysie w Kościele
Często w obliczu odkrywania faktów dotyczących kryzysu w Kościele może się wydawać,
że to zupełnie nowa sytuacja. Tymczasem nikogo nie powinien dziwić fakt, że właściwie
od samego początku istnienia chrześcijaństwo jest naznaczone konfliktami i kłótnią.
Nawet uczniowie Jezusa kłócili się o to, kto ma być pierwszym z nich (Łk 22,24). Dzieje
apostolskie także ukazują szereg różnorodnych napięć – od Ananiasza i Safiry począwszy
(Dz 5,1-11), poprzez nieporozumienia między Pawłem i Barnabą (Dz 15,39-40), aż po
zganienie Piotra przez Pawła (Ga 2,11-14). Można by jeszcze długo wyliczać przykłady
różnorodnych konfliktów i kryzysów w całej historii Kościoła – od sytuacji związanych
z soborami powszechnymi, po zwykłe personalne animozje wielkich, ale i małych postaci.
Wiele z tych sytuacji pogrzebano dopiero wraz z tymi, którzy byli stronami waśni.
Refleksja, jaka nasuwa się w wyniku powyższych dywagacji, jest bardzo gorzka. Kościół
okazuje się w jej świetle rzeczywistością bardzo przyziemną, a jego członkowie

niejednokrotnie wydają się kierować emocjami – niekoniecznie najwznioślejszymi.
Konflikt czy kłótnia mogą być nawet elementem tożsamości Kościoła, takie są przecież
korzenie Reformacji. Trzeba jednak podkreślić, że spór na pewno nie zaprasza do
zaangażowania się w życie Kościoła, a tym bardziej nie wpływa dobrze na działania
misyjne.
Można pocieszyć się faktem, że Kościół jest społecznością tworzoną przez ludzi o różnych
poglądach i temperamentach i w związku z tym nie może stanowić monolitu. Całe
szczęście, że to Pan Jezus jest Jego głową, a nie ludzie. Co jednak może zrobić
pojedynczy człowiek, by otaczająca go kościelna rzeczywistość była zbliżona do tego,
czym Kościół powinien być? W obliczu pewnego kryzysu kościelnej natury (jakże mogło
być inaczej), pewien mój znajomy wypowiedział następujące słowa: „Żeby oni tak
zamiast wylewać ten jad na siebie, wszystkie swoje siły zaangażowali w modlitwę!” To
dało mi wiele do myślenia. A gdyby spełnić postulat Jezusa z Nazaretu, dotyczący miłości
do nieprzyjaciół, choćby tych „kościelnych”, i wyrazić go w modlitwie właśnie za nich? To
niby nic nowego, ale nic warte przypomnienia i wykonania. W końcu modlitwa to jedna
z charakterystycznych cech Kościoła wyróżniająca jego wiernych. Warto to rozważyć.
Fragment tekstu „Nie ma Kościoła bez kłótni” ks. Wojciecha Prackiego
opublikowanego w kwartalniku „Słowo i Myśl” nr 117 (2/2012).
Prenumeratę pisma można zamówić w kancelarii parafialnej.
_______________________________________________________________________________

Parafia Żory zwycięzcą w 14 Turnieju Piłki Nożnej im. ks. Andrzeja Hauptmana!
W minioną sobotę reprezentanci Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach wzięli udział
w 14 Turnieju Piłki Nożnej Halowej. Nasi piłkarze okazali się bezkonkurencyjni. Po
zaciętej
walce
finałowej
zwyciężyli
w rzutach
karnych.
Kapitanem dziewięcioosobowej drużyny był Paweł Staniek z Rudziczki.
Wczorajszy sukces jest kolejnym zwycięstwem naszych reprezentantów od
Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej, kiedy to parafialni piłkarze także zajęli
pierwsze miejsce.
Turniej im. ks. Andrzeja Hauptmana organizowany jest od 1998 roku. Fundatorem
pierwszego trofeum był ówczesny proboszcz Zabrzańskiej Parafii EwangelickoAugsburskiej – prywatnie pasjonat sportu i namiętny kibic Górnika Zabrze – ks. Andrzej
Hauptman.
Kilka
miesięcy
po
pierwszych
rozgrywkach,
inicjator
zawodów
niespodziewanie zachorował i zmarł. Aby uczcić pamięć tego wielkiego przyjaciela
młodzieży i sportu, organizowany rokrocznie turniej otrzymał jego imię.
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Wydarzenia
 W październiku Chrzest Święty przyjął Jakub Makarski (Żory), natomiast
w pierwszą niedzielę listopada Kamila Niemczyk oraz Stanisław Czerny (Żory).
Najmłodszym członkom naszego Kościoła oraz ich rodzinom życzymy Bożego
prowadzenia każdego dnia.
 Obchodzącym
w
listopadzie
urodziny
i jubileusze
życzymy
Bożego
błogosławieństwa na dalsze lata.
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w każdą niedzielę o godz.
8:00 w Warszowicach oraz o 9:15 w Żorach. W tym czasie dzieci zapraszamy na
Szkółki Niedzielne.
 1. grudnia o godz. 10:30 na parafii w Żorach rozpocznie się etap parafialny
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2012/13”.
 Zapraszamy na Koło Pań w Warszowicach 13.11 o godz. 17:00 – projekcja filmu
„Róża”
 Kolejne Spotkanie Młodzieży 18+ odbędzie się 1. grudnia (sobota) o godz.
17:00. Serdecznie zapraszamy!
 W ostatni wtorek miesiąca (27.11) o 17:00 w Żorach zapraszamy na Godzinę
Biblijną.
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
 Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w soboty o godz. 12:00.

 Przypominamy o wpłacaniu Składki Kościelnej. Działanie naszych parafii zależy
także od nas!
 Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Biuletynu Parafialnego. Czekamy na
wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia (napisania) i chcieliby się tym
podzielić!
 2. grudnia (niedziela) o godz. 17:30 w kościele w Orzeszu odbędzie się kolejny
Wieczór Uwielbienia. Hasło spotkania brzmi: „(nie)Możliwe?!”. Słowem podzieli
się ks. M.Konieczny.
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