
 
Hasło miesiąca: 
Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie 

sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! 
/Iz 1,17/ 

Powitanie 
Tak, jak każdy kolejny dzień, pory roku, tak i nasze życie tkwi w cyklu zmian, 
nieuchronnie prowadzących do końca ziemskiej wędrówki. Ta świadomość każe nam 
myśleć o tych, którzy odeszli już od nas. Na cmentarzach aż roi się od, nieraz 
imponujących, dowodów naszej pamięci. Ale czy z równą uwagą traktujemy tych, którzy 
wciąż tu z nami są? Prorok Izajasz kieruje nasze myśli na realizację Bożej Miłości poprzez 
codzienną relację z drugim człowiekiem. Na zainteresowanie i życzliwość okazywane tym 
obok nas. Nasi zmarli zakończyli już swoją ziemską drogę, ich los jest już wyłącznie 
w Bożych rękach i nasze zabiegi nic już nie zmienią. My wciąż tą drogą idziemy – razem, 
by być dla siebie pomocą i wsparciem. Żebyśmy kiedyś nad grobem nie musieli żałować 
straconego czasu... 
W listopadowym Biuletynie jeszcze kilka myśli o chrześcijańskiej wolności, ponadto 
relacje i zaproszenia z życia naszych parafii. 

____________________________________________________________________________|SS  
Kwestia wyboru 
Znów trwa kampania wyborcza. Chętni do władzy, kokietują nas w różny sposób, 
przybierając przyjazne pozy i uśmiechając się do nas z plakatów – raz na cztery lata nasi 
przedstawiciele przybierają znów „ludzką postać” i przekonują nas, ile dobrego dla nas 
zrobili i jak dobrze wiedzą, co jeszcze mogą zrobić, abyśmy byli zadowoleni. Nieważne 
staje się, że wielu z nich sprawując władzę, odkąd sięgamy pamięcią, nieraz już było 
przyczyną ludzkich kłopotów, nieszczęść i łez. 
Dla nas ważne jest, abyśmy w nawale tych „zalotów i umizgów” potrafili oddzielić prawdę 
i szczerość od blichtru, propagandy i fałszywych PR-owskich zagrywek. Abyśmy, nie 
ulegając nachalnej reklamie, dostrzegli tych, którzy są naprawdę oddani służbie 
społeczeństwu, czynią to po cichu, nie robiąc wokół siebie zbędnego szumu i rozgłosu, bo 
uczciwość i szczerość nie potrzebuje reklamy – sama się obroni. 
Dla nas, Dzieci Bożych, czas wyborów trwa przez całe życie. Jako Dzieci Boże jesteśmy 
powołani do wolności. Pan Bóg nie ogranicza naszej woli, daje 
nam tylko wskazówki, co jest dla nas dobre, a co grozi kłopotami, 
upadkiem, jest niebezpieczne. To my dokonujemy wyboru. Ale 
wolność to nie tylko swoboda w podejmowaniu decyzji – każda 
nasza decyzja przynosi określone konsekwencje, dobre dla nas 
lub złe. Często słyszymy, jak po wielkich katastrofach czy 
nieszczęściach, ludzie oskarżają Boga, że do tego dopuścił, 
czyniąc tyle zła. Zapominamy, że Bóg nie stworzył nas 
marionetkami całkowicie zależnymi od Jego woli – my 
podejmujemy decyzje, a On tylko czasem pozwala nam zobaczyć, 
nieraz straszne, konsekwencje, naszych złych wyborów. Czyni 
tak dlatego, abyśmy uczyli się, że wolność to przede wszystkim 
odpowiedzialność za nasze wybory – wybory, z których składa się nasze życie! Bo 
w naszym życiu też musimy się uczyć oddzielać to, co piękne i kuszące, ale niekoniecznie 
pożyteczne, od tego, co nieraz ciche i skromne, ale dla nas, dla naszych relacji z Bogiem 
najlepsze. Ponieważ „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor 10,23). 
Prośmy naszego Pana, aby w naszych wyborach był zawsze z nami, aby nam pomagał 
podejmować właściwe decyzje - decyzje, które dają pokój i bezpieczeństwo nawet w tych 

Listopad 2014 (nr 57) 
 



Biuletyn Parafialny – Listopad 2014 

www.twitter.com/luteranie_zory 

najtrudniejszych chwilach życia. Bo nasz najważniejszy wybór, to powierzenie Jemu 
przewodnictwa w naszym życiu. On to czyni spokojnie i konsekwentnie, to z Nim i w Nim 
możemy być spokojni o drogi naszego życia. 
____________________________________________________________________________|DS 
O żorskich ewangelikach 

W środę, 29 października, w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach 
odbyła się uroczysta promocja najnowszej publikacji Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory. Książka zatytułowana „Dzieje Ewangelików 
w Żorach – od Reformacji do czasów współczesnych” jest pierwszą 
pozycją wydawniczą kompleksowo traktującą dzieje żorskiej 
społeczności luterańskiej, opartą o liczne cząstkowe i niepublikowane 
dokumenty i opracowania. Spotkanie, w którym liczny udział wzięli 
i miłośnicy miejskiej historii i członkowie żorskiej parafii, rozpoczął 
występ żorskiego chóru parafialnego. Zebranych gości powitał prezes 
Towarzystwa, Henryk Buchalik. Następnie odczytał list skierowany do 

zebranych przez Adama Zdziebło, związanego z Żorami Senatora RP, po czym 
zapowiedział dyskusję zaproszonych gości – autora książki, Jana Delowicza, zwierzchnika 
diecezji katowickiej KEA, ks. dra Mariana Niemca, Prezydenta Miasta Żory Waldemara 
Sochy, proboszcza żorskiej parafii, ks. Tadeusza Makuli oraz ks. prałata Jana Szewczyka, 
emerytowanego proboszcza katolickiej parafii św. Filipa i Jakuba w Śródmieściu. 
Moderatorem dyskusji był członek Towarzystwa i wydawca książki, Henryk Skupień. 
W rozmowie głównym tematem stały się koleje dialogu ekumenicznego w Żorach – 
ostatnio między kościołami ewangelickim a katolickim, przed II wojną światową także 
z udziałem żorskiej społeczności żydowskiej. Ks. Tadeusz Makula zauważył, że zdjęcie 
znajdujące się na okładce prezentowanej książki może posłużyć za symbol tego dialogu – 
przedstawia ono dawny kościół ewangelicki, kościół Zbawiciela służący dziś żorskim 
luteranom oraz, w tle, wieżę katolickiego kościoła św. Filipa i Jakuba. Spotkanie 
zakończył występ sióstr Reske – uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej w Żorach. 
„Dzieje Ewangelików w Żorach” to jedenasta pozycja w cyklu publikacji „Pamiętam Żory”, 
którego inicjatorem jest Towarzystwo Miłośników Miasta Żory. Książka jest dostępna 
m.in. na parafii w Żorach. Polecamy tę pozycję Waszej uwadze. 
____________________________________________________________________________|SS 
|Wydarzenia 

 W październiku w Warszowicach została ochrzczona trójka dzieci: Sylwia 
Rygielska, Oliwia Czyż oraz Mateusz Bartoszek. Najmłodszym parafianom 
oraz ich rodzinom życzymy Bożej opieki i prowadzenia na ich drogach życia. 

 W październiku w kościele w Żorach odbył się ślub Iwony Franoszczyk 
i Adama Zając. Nowożeńcom życzymy obfitości Bożych łask na nowej drodze 
życia. 

 Tym, którzy w listopadzie obchodzą swoje urodziny i jubileusze składamy 
życzenia dalszego Bożego błogosławieństwa w kolejnych latach życia. 

PRZYPOMINAMY! 
Do 9 listopada czekamy na Twój „Prezent Pod 
Choinkę”. Wszystkie informacje w ulotkach 
(do odebrania w kościołach i w Internecie na 
www.prezent.cme.org.pl. To już ostatnie dni! 
Dzieci czekają! 
 

|Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w naszych parafiach odbywają się w niedziele o godz. 8:00 

w Warszowicach i 9:15 w Żorach. 
 W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne.  
 W niedzielę, 9 listopada serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do Żor na 

godz. 9:15. W jego trakcie będziemy dziękować za 40 lat duszpasterskiej 
służby proboszcza naszych parafii, ks. Tadeusza Makuli.  
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 We wtorek, 4 listopada, zapraszamy na parafię w Żorach na spotkanie Koła Pań. 
Wraz z gościem poruszony zostanie temat niedosłuchu. Zapraszamy na 
godz. 17:00 wszystkich zainteresowanych tą tematyką.  

 Spotkanie Koła Pań w Warszowicach odbędzie się 18 listopada, również 
o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy. 

 Zapraszamy na kolejną Godzinę Biblijną. Temat – Historia Sodomy i Gomory, 
Parafia w Żorach, 25 listopada, godz. 17:00. 

 Ewangelickie Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na Spotkania Studentów 
i Młodzieży Pracującej, które odbywają się w głównych ośrodkach akademickich 
naszej diecezji. Odbywają się one: w Katowicach w poniedziałki o godz. 19:30, 
w Gliwicach, Krakowie i Opolu w środy o 19:00 w salach parafialnych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych parafiach. 

 Wciąż jeszcze są dostępne bilety na koncert, który w sobotę, 8 listopada, odbędzie 
się w bielskim kościele ewangelickim przy placu ks. dr Marcina Lutra. W czasie 
koncertu „Muzyka Wiary. Od baroku do hip-hopu” – muzycznej podróży przez 
muzyczne dziedzictwo ewangelicyzmu wykonawcami będą: Orkiestra Kameralna 
Silesian Art Collective (skład 26-osobowy) pod dyrekcją Mateusza Walacha, Paweł 
Konik (bas), Beata Bednarz i Allen. Bilety (19 zł) można nabyć w księgarniach: 
Augustana w Bielsku Białej, Jack w Ustroniu, Warto w Cieszynie lub telefonicznie 
pod nr 600 26 03 03. Polecamy Waszej uwadze to wydarzenie.  

 
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 
tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Wikariusz – ks. Karol Długosz 
Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@gmail.com 
 

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. 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com) 

 


