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Hasło miesiąca:
Bacz, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
/Łk 11,35/

Powitanie
W niewielkim miasteczku w Stanach Zjednoczonych w strażackim garażu znajduje się
wyjątkowe źródło światła. Zwykła żarówka, niezbyt duża, niespecjalnie jasna. Co w niej
niezwykłego? Pełni swą rolę nieprzerwanie od ponad 110. lat. W dziejach świata to okres
wielkich przełomów, wojen i głębokich kryzysów. Wytrwałe niesienie światła to także
nasze zadanie. To my, chrześcijanie, mamy być tu odbiciem Bożej światłości objawionej
w Jezusie Chrystusie. W tym miesiącu w Biuletynie kilka refleksji na temat światła, i tego
słonecznego i tego wewnętrznego, czerpiącego swoją energię z obecności naszego Pana.
Poza tym apel o pomoc, garść parafialnych statystyk, przegląd wydarzeń, ogłoszeń
i zaproszeń. Zapraszam.
_____________________________________________________________________________SS

Świetliki
Do czego potrzebne jest ludziom światło? Jest nam potrzebne do codziennego
funkcjonowania, do życia. Nasz organizm jest tak zbudowany, że potrzebuje światła, nasz
tryb życia, nasza aktywność jest z nim ściśle związana. Jest wiele źródeł światła – od
słońca począwszy, na różnego rodzaju lampach i sztucznych źródłach światła
skończywszy. One rozświetlają mroki zewnętrzne.
W naszych sercach też musi być światło. Z tego wewnętrznego światła wypływają nasze
dobre uczynki, z nim sami nie pogubimy się w ciemnościach grzechu. Ale świat lubi mrok
i zło, które rodzi się w ciemności. Jezus przyszedł na ten pogrążony w mroku świat, aby
przynieść światłość. Jako światłość przyszedł na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt,
kto Jemu uwierzy. Lecz, pogrążeni w mroku grzechu, ludzie go nie przyjęli – postanowili
tę światłość zabić. Gdy ukrzyżowali Jezusa, byli pewni, że stary porządek świata wrócił,
by mogli znów wieść swoje mroczne życie. Zmartwychwstanie Chrystusa było
ostatecznym triumfem światła nad mrokiem. Teraz ta światłość jest wśród nas. Gdy
nawiązujemy z Nim więź, możemy świecić niegasnącym wewnętrznym światłem. Chodząc
w tym świetle, możemy być pewni, że nie zabłądzimy na drogach tego świata. Możemy
też tym światłem obdarowywać swoich bliźnich: „Tak niechaj świeci wasza światłość
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie.” (Mt 5,16) To jest nasze zadanie wyznaczone nam przez Boga. Naszym
staraniem musi być, aby to nasze wewnętrzne światło nie gasło.
Tak, jak każde źródło światła potrzebuje energii, tak i my potrzebujemy stałego
połączenia z naszą „baterią”, którą jest Bóg. Więź z Nim daje nam gwarancję stałego
zasilania naszej wewnętrznej światłości. Lecz gdybyśmy przerwali tę więź, nastanie
w naszych sercach mrok. Nasze światło stanie się ciemnością. Zgubimy drogę, którą
mamy podążać.
Pamiętajmy jednak, że zerwaną więź z Bogiem możemy odbudować. Gdy w modlitwie
zawołamy do Pana, On znów rozjaśni mroki naszego serca. On ciągle czeka, aby dzielić
się z nami swoim światłem. Jesteśmy jak świetliki – wyposażeni w możliwość świecenia
w ciemności. Korzystajmy więc z tego – bądźmy świetlikami dla tych, którzy wciąż
szukają swojego źródła niegasnącego światła. Tak, jak śpiewaliśmy jako dzieci:
„Jezus każe świecić wokoło nas
Gdy w ciemnościach grzechu promień wiary zgasł.
Szczęśliw, kto swej lampy nie wypuszcza z rąk,
Świecąc na tym miejscu, gdzie go stawia Bóg.”
_____________________________________________________________________DS

Pomóżmy Basi
Zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o pomoc w leczeniu Barbary Czerny. Barbara
urodziła się 13.03.2011r. i zdiagnozowano u niej chorobę genetyczną – achondroplazję
zwaną potocznie karłowatością. Leczenie wymaga zaangażowania dużych środków
finansowych, dlatego prosimy o pomoc w ich zbieraniu.
Jak możemy pomóc?
Jak przekazać 1% podatku
W rozliczeniu rocznym w pkt. I, pole 123 należy wpisać
KRS: 0000037904
a w polu 125 „Cel szczegółowy 1%”: 19209 Czerny Barbara
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pozycji
„Wyrażam zgodę”.

Dobrowolne darowizny można wpłacać na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Z dopiskiem: 19209 Czerny Barbara – darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia
_______________________________________________________________________
Z parafialnej statystyki
Styczeń co roku jest okresem podsumowań minionego roku. Pełne podsumowanie 2012
roku w naszych parafiach poznaliśmy w czasie Zgromadzeń Parafialnych 27. stycznia.
I tak, w Warszowicach w ubiegłym roku ochrzczono czwórkę dzieci, do konfirmacji
przystąpiło 6 osób, 3 pary wstąpiły w związek małżeński, odbyły się też 2 pogrzeby.
Natomiast w żorskiej parafii miało miejsce 13 chrztów, dwie konwersje, wierność Bogu
i Kościołowi ślubowało ośmioro konfirmantów, odbyło się 5 ślubów oraz 6 pogrzebów.
_______________________________________________________________________
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie
jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość,
i prawda.
/Ef 5,8/
_______________________________________________________________________
Wydarzenia
 5. stycznia tego roku w Jastrzębiu odbył się diecezjalny etap konkursu biblijnego
Sola Scriptura. Do centralnego etapu dostał się Damian Gnida z parafii
w Żorach. Ogólnopolski finał konkursu będzie miał miejsce 16. marca w BielskuBiałej.
 W niedzielę 20. stycznia w żorskiej parafii odbyło się noworoczne spotkanie dla
dzieci.
 W ramach Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w środę,
23. stycznia w żorskim kościele odbyło się ekumeniczne nabożeństwo. W jego
trakcie kazanie wygłosił ks. dziekan Stanisław Gańczorz z rzymsko-katolickiej
parafii św. ap. Filipa i Jakuba w Żorach.
 29. grudnia w Żorach ślub wzięli: Maciej Rakoczy i Renata Jawtuchowska,
natomiast 26. stycznia w związek małżeński wstąpili: Eugeniusz Lipus i Joanna
Buchalik. Nowożeńcom życzymy, by Bóg błogosławił ich wspólną drogę.
 W styczniu w Warszowicach Chrzest Św. przyjęła Oliwia Szewczyk. Jej, oraz Jej
rodzicom życzymy Bożego prowadzenia każdego dnia.
 Obchodzącym w lutym jubileusze i urodziny życzymy Bożej opieki w kolejnych
latach.

Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę o 8:00 w Warszowicach i 9:15
w Żorach. W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki
Niedzielne.
 W dniach 15-17. lutego w Wiśle-Jaworniku rozegrana zostanie XII Zimowa
Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej. Lista konkurencji i zasady są
dostępne m.in. na stronie internetowej naszych parafii. Zgłoszenia trwają do
10. lutego.
 Osoby zainteresowane wyjazdem na 34. Kirchentag (Ewangelickie Dni
Kościoła) do Hamburga w dniach 1-5. maja proszone są o zgłoszenie się do
kancelarii parafialnej.
 Kolejne Spotkanie Młodzieży 18+ planowane jest na niedzielę, 24. lutego po
nabożeństwie w Żorach. Serdecznie zapraszamy.
 Najbliższe spotkanie Kół Pań z Żor i Warszowic odbędzie się 5.02 o godz. 17:00
w Warszowicach. Wyświetlony zostanie film „Dzieło Łaski”. Zapraszamy.
 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.

Skład i redakcja: Szymon Samoraj

