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Hasło miesiąca: 
Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko 

buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. 
/I Kor 10,23-24/ 

Powitanie 
Luty z kilku względów jest swego rodzaju miesiącem „pomiędzy”. Uczniowie i studenci 
mają przerwę między kolejnymi semestrami nauki. Często wykorzystujemy ten czas na 
zimowy wypoczynek. W kalendarzu liturgicznym przechodzimy od bożonarodzeniowej 
radości w kierunku rozmyślań Czasu Pasyjnego. W lutowym Biuletynie kilka słów 
o chlubie, Bożej Miłości, która nie ma przerw, a także o styczniowych wydarzeniach 
w naszych parafiach. 

SS  
Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi 

mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! 
Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, 
czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – 

mówi Pan. 
/Jr 9,22-23/ 

 
W tym tekście prorok Jeremiasz stawia przed nami lustro, abyśmy mogli ujrzeć rys 
towarzyszący człowiekowi od prehistorii. Nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć – „Ja się 
w tym obrazie nie rozpoznaję”. W obrazie człowieka, który poklepuje sam siebie po 
ramieniu i pokazuje na siebie: „Patrzcie, jakim jestem wspaniałym człowiekiem!” (...) To, 
co widzi i opisuje Jeremiasz, pozostaje niezmienne przez stulecia. W każdym człowieku 
istnieje potrzeba pokazania się w pozytywnym świetle. Istnieje tęsknota za uznaniem ze 
strony innych, dążenie do sukcesu. To wszystko Biblia określa słowami chlubić się. (...) 
Potrzeba ludzkiej chluby musi ulec przewartościowaniu. Ona nie może koncentrować się 
wokół człowieka, ale wokół Boga. Kto kręci się wokół własnej osi, pozbawia swoje życie 
nadziei i Boga. Kto otacza się swoimi troskami, wkrótce zostanie przez nie uwięziony, 
a komu chodzi tylko o własną cześć, temu ta chwała wkrótce może zawrócić w głowie. 
Dlatego Bóg przez usta Jeremiasza mówi: Kto się chce chlubić, niech chlubi się tym, że 
mnie zna. (...)  Znać Boga oznacza kochać Go, ufać Mu, uczynić Go centrum swojego 
życia, które jest punktem wyjścia do naszych działań i podstawą naszych wartości. (...) 
Jeśli Chrystus stoi w centrum mojego życia, to otrzymuję godność bycia Bożym 
dzieckiem bez względu na to, jaką mądrością, bogactwem czy mocą mogę się wykazać. 
(...) Żyć z Bożej Miłości jest prawdziwą mocą. Tylko ten, kto dostrzega, co czyni dla nas 
Bóg, ten może prawdziwie kochać. A Bóg mówi: Ja czynię miłosierdzie, prawo 
i sprawiedliwość. I nie tylko mówi, ale rzeczywiście czyni. On położył je w betlejemskim 
żłóbku, a potem zawiesił na krzyżu. W Jezusie Chrystusie ucieleśniła się Boża Miłość. On 
jest mocny w tym, w jaki sposób miłuje, przebacza i pociesza, a w końcu cierpi. (...) 
Prorok zachęca nas do tego, byśmy przyjęli moc tej miłości. W lustrze Bożego Słowa 
będziemy zawsze widzieli siebie takimi, jacy jesteśmy. Często zobaczymy siebie jako 
egoistów, ale Jezus chce to zmienić! Dlatego poznać Go jest prawdziwą mądrością, żyć 
z Nim prawdziwie ubogaca, zaś przyjąć i przekazać Jego miłość dodaje prawdziwej mocy. 

ks. Adam Pilch; fragment z książki „Byłem Przechodniem” 
 

 
 
 
 



 

Poświąteczne spotkanie 
8 stycznia o 15.00 ponad 30 dzieci z Żor i Warszowic przybyło do żorskiej sali parafialnej, 
by wspólnie spędzić niedzielne popołudnie.  
Po zaśpiewaniu kilku pieśni i rozpoczęciu modlitwą wysłuchaliśmy historii Jonatana, który 
szukał sensu Świąt Bożego Narodzenia. Jonatan zadał sobie pytanie: Dlaczego potężny 
i wszechmogący Bóg posłał swojego Syna na ziemię jako małe, słabe niemowlę? Odnalazł 
odpowiedź obserwując swojego kilkumiesięcznego kuzyna oraz słuchając 
Bożonarodzeniowej Ewangelii – Bóg tylko w taki sposób mógł okazać ludziom swoją 
wielką miłość, przeżyć i doświadczyć wszystkiego, co i my na co dzień przeżywamy. 
Dlatego teraz tak dobrze nas rozumie i może nam pomóc w każdej sytuacji! 
Potem nadszedł czas na pierwszą zabawę z krzesłami. Towarzyszyło temu wiele emocji, 
gdyż wszyscy w napięciu obserwowali przebieg zabawy i byli ciekawi, kto wygra. Udało 
się to Ani z Warszowic – była najszybsza i najbardziej skoncentrowana.  
Następnie trochę odpoczęliśmy przy poczęstunku: była herbatka lub sok i mnóstwo 
słodkości. Przy okazji jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy się o nie zatroszczyli! 
Po krótkiej przerwie pani Ola przeprowadziła konkurs kolęd a pani Magda rozdawała 
nagrody. Każdy, kto chciał, mógł solo lub w większej grupie zaśpiewać swoją ulubioną 
kolędę. Większość dzieci śpiewała to, co najlepiej znała, czyli kolędy ze świątecznego 
programu w kościele. Następnie odbył się konkurs wiedzy biblijnej. Dzieci naprawdę 
świetnie odpowiadały na pytania, co dowodzi, że dobrze znają historie biblijne. 
W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały słodycze. 
Pod koniec, po kolejnej przerwie na poczęstunek, dzieci wzięły udział w wesołej zabawie 
z malowaniem. Było dużo śmiechu, bo malowanie z zamkniętymi oczami okazało się nie 
być tak proste jak pewnie wielu na początku myślało. Już w czasie tej zabawy zaczęli się 
schodzić rodzice, by odebrać swoje pociechy, więc zakończyliśmy pieśnią i rozeszliśmy się 
do domów. Spotkanie wszystkim bardzo się podobało i naprawdę wspaniale razem 
spędziliśmy czas. 

MK 
1%  
Początek roku to czas składania rozliczeń podatkowych. Po raz kolejny mamy możliwość 
zadecydowania o tym, kto otrzyma 1% naszego podatku. Możemy tę sumę przekazać 
tzw. Organizacjom Pożytku Publicznego. Wśród nich są także organizacje związane 
z naszym Kościołem. Szczegółowe informacje są dostępne na ich stronach internetowych. 
Warto z tej możliwości skorzystać, bo dzięki wypisaniu dodatkowej rubryki w zeznaniu 
podatkowym te, i inne, organizacje mają szansę na skuteczniejszą realizację swoich 
zadań. 
 

 

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Nr KRS: 0000225011 

 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Nr KRS: 0000260697 

 

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne 
 

Nr KRS: 0000001366 

Wydarzenia 
 29. stycznia w Żorach dziękowaliśmy za ukończony remont otoczenia kościoła. 

W uroczystym nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych 
Żor i Suszca, które wsparły finansowo inwestycję.  

 W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 18. stycznia ks. Tadeusz 
Makula wygłosił kazanie w rzymsko-katolickim kościele ap. Filipa i Jakuba 
w Żorach. 



 

 W styczniu Chrzest Św. przyjęli: Michał Konieczny i Damian Zomerlik. Im oraz 
ich rodzicom życzymy Bożej opieki i błogosławieństwa! 

 Obchodzącym w lutym urodziny i jubileusze życzymy Bożego Prowadzenia 
w dalszych latach życia. 

Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w lutym w każdą niedzielę o godz. 8.00 w Warszowicach i 9.15 

w Żorach. Serdecznie zapraszamy.  
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszych parafii: 

www.luteranie.pl/zory 
 W dniach 27-30. kwietnia w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa 

Młodzieży Ewangelickiej. Szczegółowe informacje i zgłoszenia są dostępne na 
stronie internetowej (link w zakładce Kontakt na stronie parafialnej)  
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