Luty 2015 (nr 61)
Hasło miesiąca:
Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu
każdego, kto wierzy.
/Rz 1,16/

Powitanie
Przed nami kolejny miesiąc roku – kolejne dni codziennej konfrontacji ze słowami hasła
lutego. Jak to jest z naszym wstydem przyznania się do Chrystusa? Nie w niedzielę, kiedy
gromadzimy się w kościołach i wspólnie szukamy Bożej bliskości. Czy mamy w sobie tyle
odwagi, by zademonstrować swoją odmienność wobec naszego codziennego otoczenia?
Co nasza postawa wobec bieżących problemów mówi o naszej duchowej kondycji?
W lutowym numerze Biuletynu Parafialnego garść przemyśleń inspirowanych biblijnym
hasłem miesiąca, wspomnienia, impulsy i zaproszenia. Odwagi na co dzień!
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Po prostu...
Czy to trudne w dzisiejszych czasach nie wstydzić się Chrystusa? Dzisiejszy świat ma
nam przecież tyle do zaoferowania – nowy styl życia, zupełnie wyzwolony od zakazów
i nakazów (za wyjątkiem tych ściganych prawem), prowokujący styl bycia, „wyluzowane”
bycie sobą, brak poszanowania świętości... gdzie w tym wszystkim miejsce na
przyznawanie się do Chrystusa?
Jako osoba nieco „starszej daty”, muszę stwierdzić, że styl życia większości
współczesnych ludzi trochę mnie przeraża. Z jednej strony, nietrudno przewidzieć
konsekwencje takiego „pędu z prądem”, zarówno dla naszego codziennego życia, jak i,
przede wszystkim, dla naszej wieczności, ale z drugiej strony, daleka też jestem od
narzekania na ten „zepsuty świat”. Myślę, że przyznawanie się do Boga, to nie ciągłe
o tym mówienie, co może być dla nas nieco kłopotliwe – to codzienność kreowana
w zgodzie z Nim, to nasze życiowe, nie zawsze zrozumiałe przez otoczenie, niezgodne
z logiką tego świata, wybory. To codzienność, w której staramy kierować się Jego nauką.
Tak, jak śpiewał Tomek Żółtko: „Po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie, bez wielkich słów.
Każdy dzień powierzać Mu. Stale przy Nim być...”. Wbrew pozorom, nie wymaga to
z naszej strony wiele starania, pod warunkiem, że oddamy Mu ster naszego życia.
Zasilani Jego mocą, podłączeni do „czystego źródła”, nie będziemy musieli ciągle
zastanawiać się nad naszymi wyborami – one, z Jego mocy staną się właściwe. Czasem
będą wymagały pójścia „pod prąd”, obrony własnego zdania w konfrontacji z większością,
stawania w obronie tych „mało popularnych”, wręcz nieakceptowanych przez otoczenie.
W zamian za to uzyskamy wewnętrzny spokój, wolność od konieczności
podporządkowywania się otoczeniu, z którego tak bardzo nie chcemy się wyróżniać,
prawdziwy indywidualizm, który, wbrew pozorom, tak pomimo wszystko, jest w cenie
i budzi szacunek. Nasza codzienność nie stanie się przez to uboższa, wręcz odwrotnie –
stanie się naszym „stylem życia, naszą „wizytówką” w doczesności, ale też, zgodnie
z Jego obietnicą, przepustką do wieczności:- „Każdego więc, kto mnie wyzna przed
ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie” (Mt 10,32)
Więc nie narzekajmy na „zepsuty świat”, trudną młodzież, zdziczenie obyczajów itp., ale
„nie wstydźmy się ewangelii Chrystusowej” w naszej codzienności, spróbujmy otoczeniu
dać przykład właściwego postępowania. Może patrząc na nasze życie, zechcą coś zmienić
we własnym?
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śp. Jerzy Kijonka, wieloletni członek Rady Parafialnej w Żorach, zmarł w dzień
Nowego Roku, w wieku 62 lat. Jego śmierć nagle wyrwała Go z domu rodzinnego
w Boryni. Urodził się 16.06.1952 roku w Boryni, był najstarszym synem Marty i Rudolfa
Kijonków. Obydwoje rodzice zmarli w 2010 roku. Najpierw zmarła śp. Marta Kijonka
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a w cztery tygodnie później śp. Rudolf Kijonka. Jerzy Kijonka ożenił się z Ireną
Maciejczyk. Ich ślub odbył się 24.04.1976 w Parafii w Rybniku. Zamieszkali z rodzicami
w Boryni, gdzie razem zbudowali dom. Urodziły im się dwie córki – Iwona oraz Anita,
które razem w domu z rodzicami mieszkają. Śp. Jerzy Kijonka przez wiele kadencji
piastował szczytne powołanie członka Rady Parafialnej. Był zawsze gotowy służyć pracą
i zaangażowaniem przy remontach Kościoła, plebanii oraz Domu Parafialnego
i cmentarza. W ubiegłym roku pomagał przy remoncie ogrodzenia cmentarza, mimo że
już odczuwał oznaki choroby. Zapamiętałem Go jako człowieka niezwykle pogodnego,
uczynnego, zaangażowanego w służbie dla Kościoła oraz rodziny. Niestety choroba
przedwcześnie wyrwała Go z naszego grona. Miał jeszcze wiele planów, które przekreśliła
śmierć. Oprócz najbliższej rodziny, żony, córek, zięcia i wnuczka, pozostawił siostrę
z rodziną oraz brata z rodziną, sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Jego pogrzeb odbył się
5 stycznia z Kościoła w Żorach. Został pochowany obok rodziców na cmentarzu
parafialnym. W czasie uroczystości pogrzebowych żegnały go liczne rzesze uczestników
z Boryni jak też i z Żor oraz okolic. Nabożeństwo żałobne i odprawili ks. proboszcz
Tadeusz Makula oraz wikariusz ks. Karol Długosz. Pożegnali Go słowem Bożym z 1 listu
Piotra 1, 3: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.
Dziękujemy dziś Bogu za dar życia i służby w parafii Żorskiej, będąc wdzięczni, że był
wśród nas.
Niech Dobry Bóg otoczy rodzinę swą opieką i okryje swym Błogosławieństwem.
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Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w Uroczystości
Pogrzebowej naszego Męża i Ojca Śp. Jerzego Kijonka, uczcili Jego pamięć
oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie.
Podziękowania składają żona wraz z córkami.
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1% ma znaczenie
Jak co roku przed nami okres rozliczeń podatkowych.
Po raz kolejny mamy szansę wesprzeć wybrane
organizacje i ich działalność decydując o przydziale
części należnego państwu podatku. Zachęcamy do
wzięcia pod uwagę tych celów przy wyborze, komu
chcemy przekazać 1% naszego podatku:
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

Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej

KRS: 0000225011

KRS: 0000260697
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www.twitter.com/luteranie_zory
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|Wydarzenia
 Osobom obchodzącym w lutym urodziny i jubileusze życzymy Bożej Opieki
w kolejnych latach.
|Ogłoszenia

 Zapraszamy na Nabożeństwa w naszych parafiach w każdą niedzielę o godz.
8:00 w Warszowicach oraz o 9:15 w Żorach
 W czasie niedzielnych nabożeństw zapraszamy dzieci na Szkółkę Niedzielną
(z wyłączeniem okresu ferii zimowych).
 Serdecznie zapraszamy na lutowe spotkania Kół Pań w Warszowicach i Żorach.
 24 lutego o 17:30 na parafii w Żorach rozpocznie się kolejna Godzina Biblijna.
Zapraszamy.
 Zapraszamy na próby Chóru Kościelnego w poniedziałki o 17:30 w Żorach.
 Najbliższe spotkanie żorskiego oddziału PTEw odbędzie się 28 lutego o 17:00
w Muzeum Miejskim w Żorach i będzie poświęcone osobie Oskara Kolberga.

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@luteranie.pl

ŻORY
WARSZOWICE
ul. Osińska 4
ul. Boryńska 1
44-240 Żory
43-254 Warszowice
tel/fax 032 4350124;
tel/fax 032 4723447;
e-mail: zory@luteranie.pl
e-mail: warszowice@luteranie.pl
konto:
konto:
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001
Kancelaria parafialna:
Kancelaria parafialna:
czynna w poniedziałek
czynna w czwartki od 10:00 do 16:00
od 15:00 – 17:00.
i w Żorach j.w.
wtorek - piątek: 10:00 – 13:00.
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com)

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice

