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Hasło miesiąca:
Niech (...) tylko dobre słowo wychodzi z ust waszych, które może budować, gdy zajdzie
potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
/Ef 4,29/

Powitanie
Podsumowanie, bilans, rozliczenie... Na początku każdego roku te słowa towarzyszą nam
niezwykle często. Bez uporządkowania tego, co za nami, zwykle bardzo trudno ruszyć
naprzód. Więc lutowy numer Biuletynu Parafialnego stoi pod znakiem podsumowań
i rozliczeń. Dowiemy się, co słychać u Basi, której historię poznaliśmy przed rokiem,
spojrzymy też na wydarzenia minionych 12 miesięcy w naszych parafiach. Zapraszam do
lektury.
____________________________________________________________________________|SS

23.01.2014
Witam Wszystkich! Nazywam się Barbara Czerny i chciałabym pochwalić się, co nowego
zdarzyło się u mnie. Od połowy grudnia na moich nóżkach są założone gipsy. Jestem już
po etapie wydłużania aparatami Ilizarowa podudzi, które urosły o 14,5 centymetra!
Niedługo jadę na kolejną wizytę do mojego doktora, który obiecał mi zamienić te twarde
i niewygodne gipsy na ich lżejszą wersję, czyli na gipsy syntetyczne. Wtedy to rozchodzę
się na całego. Aktualnie czerpię ogromną radość z możliwości chodzenia z pomocą
rodziców albo specjalnego chodzika. Kolejny etap, czyli wydłużanie ud, czeka mnie na
wiosnę. Z tego miejsca po raz kolejny dziękujemy Wszystkim i każdemu z osobna za
okazane wsparcie, dużo życzliwości, dobre słowa i modlitwę. Bądźcie nadal myślami
z nami.
Ps. Na mojej stronie barbaraczerny.smyki.pl można na bieżąco obejrzeć postępy
leczenia i mój nieustający uśmiech.
________________________________________________________________|BC/EC
Leczenie Basi możemy wesprzeć na dwa sposoby:
Dobrowolne darowizny prosimy o wpłacenie na numer konta:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 19209 Czerny Barbara - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

1% o wielkiej sile
Pierwsze miesiące nowego roku to także okres składania rozliczeń podatkowych PIT.
Podobnie, jak w poprzednich latach, mamy możliwość przekazania 1% należnego
państwu podatku na rzecz tzw. Organizacji Pożytku Publicznego. To drugi ze sposobów
wsparcia leczenia Basi, nasz 1% może również trafić do jednej z organizacji działających
przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Biuletyn Parafialny

Jak przekazać 1% podatku:
W rozliczeniu rocznym w rubryce I, pozycja 131
„Numer KRS” należy wpisać: 0000037904, natomiast
w rubryce J, pozycja 133 "Cel szczegółowy 1%”:
19209 Czerny Barbara
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego –
dzięki temu będzie wiadomo, kto udzielił wsparcia.

Centrum Misji
i Ewangelizacji
Kościoła
EwangelickoAugsburskiego

KRS: 0000225011

Diakonia Kościoła
EwangelickoAugsburskiego
w Rzeczypospolitej
Polskiej

KRS: 0000260697

Ewangelickie
Towarzystwo
Edukacyjne

KRS: 0000001366

________________________________________________________________
Bilans roku w parafiach...
W minionym roku w naszym życiu nie brakowało zdarzeń, o których będziemy pamiętać.
Nie inaczej jest i w spojrzeniu na ten okres w życiu obu naszych parafii. W Warszowicach
ochrzczone zostało jedno dziecko, udzielono także trzech ślubów, dwukrotnie miały
miejsce pogrzeby. W Żorach rok 2013 to 11 nowoochrzczonych chrześcijan, szóstka
konfirmantów, pięć par ślubujących sobie wierność w obliczu naszego Pana. To także
pięcioro współparafian odprowadzonych na miejsce spoczynku. To czas radości, ale też
momenty smutku, zadumy i poszukiwania pocieszenia. To również rok, w którym swój
początek miało kilka nowych aktywności. To pierwsze występy zespołu młodzieżowego
złożonego z przedstawicieli obu naszych parafii (tu możemy mówić o powrocie do idei,
która wiele lat temu w naszych parafiach była realizowana), zawiązał się żorski oddział
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (to także nawiązanie do funkcjonującej tu przed
laty struktury), jesienią w Warszowicach zainaugurowane zostały spotkania dla
wszystkich, którzy chcą oddawać chwałę Bogu – Inny Wieczór. A to tylko uzupełnienie
funkcjonujących w naszych parafiach od lat aktywności: chóru kościelnego w Żorach czy
prężnie działających Kół Pań, zarówno w Żorach jak i w Warszowicach.
...i w Biuletynie.
Zakończony przed niemal miesiącem rok to także kolejnych 10 numerów Biuletynu
Parafialnego. W tym czasie nastąpiło kilka zmian. W marcu faktem stała się mała
rewolucja technologiczna dzięki zakupowi nowej drukarki. Pozwala to na poprawę jakości
wydruku i czytelności Biuletynu, a także na wprowadzenie do niego więcej koloru.
W ciągu minionego roku poszerzyło się też grono autorów tekstów w nim zamieszczanych
– do dotychczasowego, stałego grona, dołączyli kolejni. Ponadto w sierpniu minęło 5 lat
od ukazania się pierwszego numeru Biuletynu Parafialnego. Inicjatorem jego wydawania,
i prowadzącym w czasie swojej służby w Warszowicach i Żorach, był ksiądz Bartosz
Cieślar wraz z żoną. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne – staramy się
przygotowywać dla Was relacje z bieżącego życia naszych parafii, chcemy też, by
w każdym wydaniu znalazło się kilka słów do przemyślenia, refleksji. Niezmiennie
aktualne pozostaje również zaproszenie do współpracy. Każdy z nas ma doświadczenia,
spostrzeżenia, którymi warto podzielić się z innymi – a w Biuletynie jest na to miejsce.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie dotychczasowych numerów
a także tym wszystkim, którzy zabrali Biuletyn do swojego domu. Oby i w tym roku
znalazł w nim miejsce.
____________________________________________________________________|SS
Wydarzenia
 Osobom obchodzącym w lutym urodziny i jubileusze składamy życzenia
Bożej łaski i prowadzenia w kolejnych latach.

www.twitter.com/luteranie_zory
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 „Luteranie w Cieszynie” – temu tematowi poświęcone było styczniowe (18.01)
spotkanie żorskiego oddziału PTEw, temat przygotował kustosz Muzeum
Protestantyzmu w Cieszynie, Marcin Gabryś.
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w niedziele o 8:00
w Warszowicach i 9:15 w Żorach.
 Nie tylko młodzież zapraszamy na kolejny Inny Wieczór. Tym razem spotykamy
się w Żorach 8 lutego o godz. 18:00. Tematem będzie maksyma olimpijska
„Szybciej-Wyżej-Mocniej”. Wspólny śpiew poprowadzi zespół młodzieżowy
z Wisły-Centrum, a rozważanie wygłosi ks. Henryk Reske.
 Zapraszamy na spotkania Koł Pań w Żorach 4.02 o 17:00 i w Warszowicach
11.02 o 17:00.
 W lutym odbędą się dwie Godziny Bibiljne. Pierwsze, przeniesione z 21. stycznia,
spotkanie odbędzie się 4.02 o godz. 17:30. Na drugie zapraszamy 25.02, również
o 17:30. Oba spotkania odbędą się na plebani w Żorach.
 Najbliższe spotkanie PTEw w Żorach będzie miało miejsce 1.03. Mariola i Roman
Fengerowie opowiedzą o przebiegu akcji „Prezent pod Choinkę”. Zapraszamy.
 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.
 Młodzieży polecamy:
Diecezjalną Zabawę Karnawałową w Zabrzu (28.02),
II Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej w Sycowie (14.05)
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej we Wrocławiu (4-6.07).
Szczegóły na spotkaniach młodzieżowych i w Internecie.
Szybciej-Wyżej-Mocniej
ks.H.Reske/zespół młodzieżowy z Wisły-Centrum
8.02/godz. 18:00/KEA Żory ZAPRASZAMY
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula
tel. 032-435-01-24; 602-785-087
e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm
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.
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com)

Praktykant – mgr teol. Karol Długosz
Tel. 728-704-263
e-mail: karol.dlugosz@gmail.com
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.

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice

