
 
Hasło miesiąca: 

Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. 
/Prz 31,8/ 

 

Powitanie 
W maju obchodzimy Święta Zesłania Ducha Świętego, zwane nieraz „Urodzinami 
Kościoła”. Pamiętamy historię z Dziejów Apostolskich, trzecią godzinę dnia, zawisające 
nad głowami apostołów ogniste języki, dar przemawiania językami, kazanie Piotra 
i trzytysięczną rzeszę odpowiadającą na chrystusowe zaproszenie. „Wszak każdy, kto 
będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Dz 2,21). Dziś i my jesteśmy 
spadkobiercami tej obietnicy. Wśród nas działa Duch Święty, który tamtego dnia poprzez 
zwiastowanie apostołów dotknął serc tysięcy ludzi i stworzył z nich Wspólnotę. Dziś my ją 
tworzymy jej teraźniejszość i przyszłość zależy od nas. My teraz mamy być Bożymi 
narzędziami, przez nas On działa w naszych domach, w pracy, szkole, wszędzie tam, 
gdzie się pojawiamy. Mamy być przykładem dla innych. Nie tylko tych w dalekich 
krajach, uciskanych i prześladowanych (choć modlitwa za nich jest również bardzo 
ważna), ale przede wszystkim dla najbliższych, którzy są z nami na co dzień. Pozwólmy 
Duchowi Świętemu działać. W nas i przez nas. 
_____________________________________________________________________________SS  
Odpowiedzialność za dzieci i młodzież 
Rozpatrując w/w temat należy najpierw zwrócić uwagę na odpowiedzialność za siebie, na 
wypowiadane słowa, wykonywane czyny czy gesty. Dzieci bowiem są wspaniałymi 
obserwatorami i naśladowcami nas, dorosłych. Gdy nie dajemy im dobrego przykładu, 
gdy nasze czyny nie pokrywają się z głoszonymi przez nas słowami, nie możemy 
oczekiwać poprawnego ich zachowania. 
Odpowiedzialność za dziecko rozpoczyna się już w chwili jego poczęcia. Odpowiedzialna 
kobieta wie, że należy odpowiednio się odżywiać, zaniechać stosowania różnego rodzaju 
używek, rzucić palenie itp. Następny rodzaj odpowiedzialności rozpoczyna się z chwilą 
Chrztu Św. kiedy to rodzice, poruczając dziecko Bogu, zobowiązują się do jego religijnego 
wychowania, do wskazywania mu właściwej drogi, po której ma kroczyć, i do dawania 
dziecku dobrego przykładu w naśladowaniu Jezusa. Czy zawsze wszyscy rodzice są 
świadomi składanego przyrzeczenia? Wielu sądzi, że wystarczy posłać dziecko na lekcję 
religii i tam nauczy się wszystkiego. Jest to błędne myślenie, ponieważ prowadzenie 
dziecka do Boga powinno rozpocząć się jak najwcześniej, w domu rodzinnym poprzez 
wspólne z nim modlitwy, opowiadanie historii biblijnych, rozmowy na ten temat 
i przyprowadzanie dziecka do kościoła i na szkółkę niedzielną. Często można 
zaobserwować przypadki, kiedy rodzice podrzucają dziecko samochodem pod kościół, 
a sami gdzieś odjeżdżają. Czy można ich nazwać odpowiedzialnymi za  swoje dzieci? Pan 
Bóg w Księdze Ezechiela 16,43 powiedział: "Ja zażądam od ciebie odpowiedzialności za 
twoje postępowanie." 
Być odpowiedzialnym za dziecko to znaczy poświęcać mu swoją uwagę, słuchać, co ono 
ma nam do powiedzenia, uczyć go rozróżniać między dobrem a złem, pomagać mu 
dokonywać dobrych wyborów, prowadzić do Boga, modlić się za nie. Modlitwa powinna 
towarzyszyć każdej sprawie dotyczącej naszego dziecka, a w szczególności wtedy, gdy 
nie mamy już bezpośredniego wpływu na jego życie. Stanowi ona tarczę, klosz czy osłonę 
przed pokusami tego świata, przed złym towarzystwem, przed uleganiem złu itp.  
Dziecko powinno czuć się bezpiecznie w swoim rodzinnym domu. Nieodpowiedzialni 
rodzice, podejmując decyzję o rozstaniu, nie zastanawiają się, co wtedy czują ich dzieci, 
jak bardzo są rozdarte, niepewne, smutne, pełne obaw. Nie ma nic gorszego jak czuć się 
zagrożonym we własnym domu. 
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Dlatego Pan Bóg, dając nam dzieci, przykazał, abyśmy "dopuszczali im przychodzić do 
Niego i nie zabraniali im" gdyż "zażąda od nas odpowiedzialności za nasze 
postępowanie."  
_____________________________________________________________________HM 
nieODPOWIEDZialni? – DZME Żory 2.04.2013 
Drugiego kwietnia br. odbył się w Żorach Zjazd Młodzieży Diecezji Katowickiej.  
W czasie tegorocznego Zjazdu prawie setka uczestników mogła doświadczyć gry świateł 
w trakcie spektaklu wystawionego przez Teatr Dobrego Serca z Warszawy. Nie zabrakło 
też przestrzeni modlitewnej, śpiewu, a także pogłębienia refleksji nad zagadnieniem 
odpowiedzialności w codziennym życiu chrześcijanina. 
Przybyli z wielu parafii uczestnicy zjazdu zostali także zaproszeni do uczestnictwa 
w różnotematycznych warsztatach oraz wspólnego posiłku. 
Zjazdy Młodzieży Diecezji Katowickiej KEA są cyklicznymi imprezami o charakterze 
formacyjno-integracyjnym, organizowanymi regularnie kilka razy w roku w różnych 
parafiach diecezji. Dzięki temu przyciągają liczne grono młodzieży pokonfirmacyjnej. 
Organizatorem zjazdów jest każdorazowo diecezjalny duszpasterz młodzieży oraz 
wybrana parafia. 
_____________________________________________________________________KD 
Wydarzenia 

� 11. kwietnia odbył się parafialny wyjazd do Cieszyna, w czasie którego 
uczestnicy usłyszeli koncert Grupy MoCarta. 

� 27. kwietnia w Mikołowie odbył się Diecezjalny Zjazd Konfirmantów. Wzięli 
w tym spotkaniu udział także żorscy konfirmanci wraz z rodzicami. 

� W dniach 27-28. kwietnia młodzież z Żor i Warszowic wzięła udział 
w wycieczce do Bielska-Białej i Szczyrku. Był to czas integracji, wspólnego 
śpiewu, seansów filmowych i dyskusji. W niedzielę młodzież wzięła udział 
w nabożeństwie inaugurującym sezon motocyklowy w Szczyrku-Salmopolu. 

� W kwietniu w Warszowicach ślub wzięli Ewelina Strzoda i Adam 
Grzywaczewski. Nowożeńcom życzymy Bożego prowadzenia na wspólnej 
drodze życia. 

� Maj to także miesiąc egzaminów maturalnych. Naszym parafianom 
przystępującym do egzaminu dojrzałości życzymy Bożego Błogosławieństwa 
i pomyślnych wyników maturalnych. 

� Obchodzącym w maju urodziny i jubileusze życzymy obfitości łask od 
naszego Pana w kolejnych latach. 

 
„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie 

nadzieję w Panu.” 
/Ps 31,25/ 

Drodzy Konfirmanci! W dniu Waszej Konfirmacji życzymy Wam Bożego prowadzenia na 
drodze wiary i wierności złożonemu przyrzeczeniu. 
 
Ogłoszenia 

� Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w maju w niedziele 
o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach.  

� W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne. 
� W czwartek, 9. maja, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego nabożeństwo 

w Warszowicach o godz. 16:00 i w Żorach o 17:30. W czasie nabożeństwa 
w Żorach odbędzie się egzamin konfirmacyjny.  

� W niedzielę, 12. maja, w Żorach będzie miało miejsce uroczyste nabożeństwo 
konfirmacyjne. Rozpocznie się ono o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w tej uroczystości! 

� Posiedzenia Rad Parafialnych w maju odbędą się w Warszowicach 7. maja 
o godz. 17:00 i w Żorach 14. maja również o 17:00. 

� Zapraszamy na majowe spotkania Koła Pań w Warszowicach i Żorach. 
� Na kolejną Godzinę Biblijną zapraszamy 28. maja na godz. 17:00 na plebanię 

w Żorach.  
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� 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. 
� 25. maja w Żorach odbędzie się koncert Mate.O Zapraszamy! 
� 30. maja w Hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach obchodów 

50-lecia miasta wystąpi chór TGD. Koncert rozpocznie się o godz. 16:00. 
Zapraszamy 

� Parafia organizuje wycieczkę do Koszalina. W programie wyjazdu 
m.in. zwiedzanie Koszalina i Kołobrzegu. Wyjazd odbędzie się w dniach 14-18. 
sierpnia. Koszt wyjazdu (przejazd i pobyt): 310 zł. Chętnych prosimy 
o zgłaszanie chęci wyjazdu do kancelarii parafialnej. 

Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 

tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Praktykant – mgr teol. 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) 
 


