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Hasło miesiąca:
Królestwo Boże jest pośród was.
/Łk 17,21/

Powitanie
W listopadowym krajobrazie dominują odcienie szarości i refleksja nad przemijaniem.
W tym numerze Biuletynu Parafialnego chcemy, jakby na przekór, przyjrzeć się
aktywności podejmowanej w naszych parafiach – zachęcamy do zapoznania się
z działalnością jednej z prężniejszych grup parafialnych – Koła Pań, oraz młodzieży – nie
tylko przyszłości, ale i teraźniejszości Kościoła.
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„Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena
i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome, które, gdy był w Galilei, chodziły za
Nim (Jezusem) i posługiwały Mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do
Jerozolimy.”
/Mk 15.40-41/

Ewangelie podają nam, że to kobiety od samego początku działalności Jezusa wiernie

chodziły za swoim Panem i Zbawicielem i w cichości swego serca słuchały Jego słów,
będąc zawsze gotowe usługiwać Mu.
Kontynuacją tego cichego powołania w naszej żorskiej parafii są comiesięczne spotkania
dla pań, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1700. Jest to dla
nas czas spędzony na wspólnej modlitwie, na rozważaniu Bożego Słowa dającego
pokrzepienie naszym duszom, na śpiewaniu ku chwale Pana i na wspólnych rozmowach.
Choć jest nas garstka (ok. 17 osób), to próbujemy również czynnie uczestniczyć w życiu
naszej parafii i dać temu wyraz poprzez zadbanie o całkiem ziemskie sprawy. Staramy się
więc pamiętać o naszych seniorach, wspólnie z pastorostwem przygotowując dla nich
spotkania pasyjne i adwentowe. Radość sprawiają nam też odwiedziny tych, którzy nie
mają już zdrowia ani sił, by dalej uczęszczać do kościoła na nabożeństwa.
Kilka lat temu podjęłyśmy inicjatywę wypieku kołaczy z okazji pamiątki założenia
naszego kościoła. Dzięki środkom uzyskanym w minionym czasie z jego sprzedaży udało
nam się zakupić dla parafii śpiewniki kościelne, nakrycie na ołtarz i ambonę oraz
doposażyć parafialną kuchnię. Przekazałyśmy także ofiary pieniężne na remont kościoła.
Corocznie staramy się też wesprzeć finansowo niepełnosprawnych w naszej parafii.
Utrzymujemy też bliskie i serdeczne relacje z Kołami Pań z sąsiednich parafii. Corocznie
w czerwcu zapraszamy do siebie na spotkanie panie z Warszowic i Studzionki,
a w okresie adwentu spotykamy się z nimi na wspólnej wigilijce, przygotowanej przez
parafię w Studzionce. Ów, spędzony razem, czas pozwala nam budować pełne miłości
relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Tradycją stało się dla nas również uczestniczenie
w śniadaniach dla kobiet i w Światowym Dniu Modlitw. Ten ostatni, jeśli tylko Bóg
pozwoli, będziemy organizowały w przyszłym roku wspólnie z parafiankami z Warszowic,
a liturgię do niego przygotowują kobiety z Egiptu.
Potrzebujemy takich chwil, w których jesteśmy razem po ciężkiej i odpowiedzialnej pracy,
jaką jest prowadzenie domu i czuwanie nad dobrym duchem rodziny; potrzebujemy
pokrzepienia i pocieszenia Bożym Słowem, a równocześnie chcemy być pomocne,
przydatne, chcemy nawzajem się wspierać i budować w Bożej miłości. Zapraszamy do
nas serdecznie wszystkie nasze parafianki, niezależnie od wieku – zapraszamy, przyjdźcie
do nas!
____________________________________________________________|Koło Pań Żory
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„Lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać”
/Dan 11,32b/

Kiedy usłyszałam o pomyśle grupy młodych ludzi z obu naszych parafii, pomyślałam –
jak to młodzi, pomysły są, ale chęci wykonania brak. A jednak, wbrew moim
oczekiwaniom, oni konsekwentnie dążyli do realizacji swojego pomysłu – nazwali go
„Inny Wieczór”.
Inny, bo nie chcieli go spędzić tak, jak dyktuje stereotyp młodzieżowy – była to przecież
sobota wieczorem.
Inny, bo jako ewangelicka młodzież, powinni się odróżniać od kanonów narzucanych im
przez świat.
Inny, bo chcieli go spędzić ze swoim Panem i ze sobą.
W naszych czasach tak bardzo przyzwyczailiśmy się do narzekania na naszą młodzież,
która w swoim kościele ledwie może doczekać konfirmacji, a potem znika i próżno jej
w kościele wypatrywać. Tym bardziej budujący jest to przykład, że młodym się chciało,
że jest coś, co trzyma ich w swoich parafiach i w swoim kościele, że chcą być w swojej
wspólnocie. Spędzili ten sobotni wieczór uwielbiając Pana i ciesząc się swoim
towarzystwem. A co najbardziej zdumiewające – przyniosło im to prawdziwą radość.
Przykładów zaangażowania i chęci działania dla Pana i własnych parafii jest dużo więcej –
chociażby, powstały ostatnio chór młodzieżowy, coroczne zjazdy młodzieży wiosną, czy
stałe zaangażowanie młodych parafian w przygotowanie i prowadzenie Szkółek
Niedzielnych.
Myślę, że tacy młodzi ludzie to przyszłość naszego kościoła, że właściwie ukształtowany
system wartości gwarantuje, że będą przyszłością naszych parafii, że, kiedy nas
zabraknie, oni tu będą, bo jest im drogą wspólnota, którą współtworzą. A naszym,
starszych parafian, zadaniem jest ich za to doceniać, wspierać i zachęcać, aby świat ich
nie pociągnął za sobą, kiedy zabraknie motywacji w Bożej Drodze.
Szkoda tylko, że ta impreza, która połączyła w działaniu żorską i warszowicką młodzież,
przeszła w naszych parafiach dość niezauważenie – większość gości Innego Wieczoru
stanowiły osoby spoza naszych zborów - bo warto nagłaśniać tak pozytywne przykłady
działania. To jest duchowe życie naszych parafii.
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Bracie, siostro, dzielnie trzymaj się...
W sobotę, 19 października, w warszowickim kościele ap. Piotra i Pawła odbył się
pierwszy Inny Wieczór – czas wspólnej modlitwy, śpiewu i uwielbiania Pana Boga.
Wieczór otworzył, i wspólny śpiew poprowadził, zespół „Be happy” z Pierśćca. Następnie
zgromadzonych gości w imieniu organizatorów i gospodarzy powitali, prowadzący
spotkanie, Artur Plinta oraz praktykant warszowickiej i żorskiej parafii, mgr teol. Karol
Długosz. Prezentacja multimedialna przybliżyła uczestnikom spotkania historię
miejscowego kościoła i parafii, jej prężną działalność i trudne, ale też błogosławione,
dzieło odbudowy z wojennych zniszczeń.
W swoim rozważaniu, którego punktem wyjścia było hasło spotkania: „Mogę wszystko!
Ale czy na pewno?”, student ChAT, Piotr Sztwiertnia odniósł się do jednego z chętniej
cytowanych tekstów biblijnych, z listu ap. Pawła do Filipian: „Wszystko mogę w tym,
który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 4,13). Te słowa towarzyszą wielu z nas
w trudnych sytuacjach, z którymi musimy się zmierzyć. Mówca zwracał uwagę na sedno
i właściwe znaczenie cytowanego wersetu – nie możemy dokonać wszystkiego, ale
wszystko, co możemy osiągnąć, zawdzięczamy naszemu niebieskiemu Ojcu.
Po zakończeniu głównej części spotkania, na jego uczestników czekał poczęstunek
przygotowany w sali parafialnej.
Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim, którzy, w różny sposób, wsparli nową
inicjatywę w naszych parafiach. Pozytywne przyjęcie pierwszego spotkania pozwala nam
już myśleć o kolejnych. Liczymy na jeszcze większą otwartość i życzliwość a także liczną
obecność na przyszłych Innych Wieczorach.
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Wydarzenia
 W październiku w Żorach odbył się ślub Moniki Koszyk i Rafała Bienioszka.
Niech dobry Bóg prowadzi i błogosławi ich wspólnej drodze.
 Osobom obchodzącym w listopadzie urodziny i jubileusze życzymy Bożego
prowadzenia i łaski.
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w listopadzie w niedziele
o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach. Dzieci zapraszamy na Szkółki
Niedzielne.
 Zapraszamy na listopadowe spotkania Koła Pań w naszych parafiach. 5.11
o 17:00 w Żorach i 12.11 o 17:00 w Warszowicach.
 Godzina Bibiljna odbędzie się 26. listopada o godz. 17:00 na plebani w Żorach.
Zapraszamy!
 Kolejne spotkanie PTEw odbędzie się 30.11 o 17:00 na parafii w Żorach. Będzie
poświęcone miastu narodzin Jezusa.
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
 Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w niedziele od 10:30.
 27.11 o godz. 18:30 w Żorach odbędzie się parafialny etap konkursu biblijnego
„Sola Scriptura 2013/14”.
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