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Hasło miesiąca:
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie.
/Flp 4,13/

Powitanie
Wiosenne ciepło majowych dni na dobre budzi uśpioną zimą przyrodę do życia. Wciąż
jeszcze mamy w pamięci radość wielkanocnego zwycięstwa. Przed nami kolejna radosna
uroczystość. Kolejna grupa młodzieży w dniu Konfirmacji rozpocznie samodzielne
chrześcijańskie życie. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. W tym numerze
Biuletynu kilka słów inspirowanych hasłem miesiąca, przegląd wydarzeń w naszych
parafian i zaproszenia na te, które przed nami. Polecam.
____________________________________________________________________________|SS

Zadbaj o swoją przyszłość.
O czym marzysz? Co czyni (czyniłoby) ciebie szczęśliwym, a twoje życie spełnionym?
Władza? Pieniądze? Popularność? A może bardziej przyziemnie – szczęśliwa rodzina?
Poczucie stabilności, bezpieczeństwa? Na każdym kroku słyszymy hasła sugerujące, że
wszystkie te cele są w naszym zasięgu. „Zapewnij sobie, i swoim bliskim, bezpieczną
przyszłość”, „Łap swoją szansę”, „Nie czekaj, aż będzie za późno”, „Wszystko jest
w twoich rękach”. Wiesz, we wszystkich tych hasłach jest sporo prawdy, choć
niekoniecznie jest ona związana z instytucjami, które promują.
Rzeczywiście, wszystkie nasze życiowe cele są w naszym zasięgu, a to, czy uda nam się
je osiągnąć, zależy w dużej mierze od jednej naszej decyzji. Decyzji, która może nam
zapewnić bezpieczeństwo na całe życie, a nawet i dłużej. Decyzji zmieniającej całe życie,
ustawiającej zamierzone cele we właściwej kolejności i dającej szansę na osiągnięcie
nawet tych, które zdawałyby się nierealne. Co więcej, to oferta skierowana do
wszystkich, niezależnie od statusu społecznego i majątkowego. Bóg złożył taką obietnicę
Izraelowi przez proroków: „Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie
trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich
wygnania. (...) Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić.” (Jer 30,10-11).
Potwierdzenie Bożej obietnicy przyniosło zesłanie na ziemię Księcia Pokoju – Jezusa
Chrystusa, jedynego Bożego Syna. Po swoim zmartwychwstaniu, posyłając apostołów, by
nieśli w świat świadectwo o Bożej Miłości, zapewnił ich: „A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20b). Dziś to my, członkowie żywego
Kościoła Chrystusowego, swoją codzienną postawą, niesiemy to świadectwo w świat. Czy
wypełniamy tę chrześcijańską misję? Co widzą inni obserwując nasze życie? Pewne Bożej
opieki dzieci Boże, gotowe wyznać za apostołem Pawłem: „Umiem się ograniczyć, umiem
też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; (...) Wszystko mogę
w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie.” (Flp 4,12-13). Nasz Bóg jest z nami zawsze
i wszędzie. Jeśli jesteśmy z nim blisko, On nie pozwoli, by osobista porażka, czy
dotykająca nas tragedia, złamała naszą wiarę. W obliczu cierpienia i śmierci nigdy nie
pozostaniemy bezsilni – sam Bóg wesprze nas Swoją mocą i, prędzej czy później, pokaże
sens tego, co uważamy za złe w naszym życiu. Podobnie, gdy spektakularny sukces na
chwilę pozwoli nam uwierzyć we własną wszechmoc, z pewnością nie pozwoli, by ta myśl
zrujnowała naszą przyszłość. Gdy zbłądzimy w tym świecie, sam Bóg upomni się o swoje
zagubione dzieci i pewnego dnia zgromadzi nas u Siebie.
Pamiętajmy o dbaniu o relację z naszym Bogiem niezależnie od tego, jak toczy się nasze
życie. Tylko u Jego boku możemy mieć niezachwianą pewność, że żaden z naszych dni,
żaden sukces, ani żadna tragedia nie pozostawią nas bezsilnymi.
Znasz każdą myśl
każdą moją twarz
widzisz każdy mój grzech
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każdy wiary brak
widzisz także, więc
serce, w którym jest miłość
Tobie daję je
chcę za Tobą iść
zwiąż mnie tak
by świat nie porwał mnie
proszę Panie byś
wybaczał mi i prowadził mnie
Wierzę ,że droga ,którą idę ,
jest Panie jedną z Twoich dróg.
Zamykam oczy żeby widzieć,
otwieram serce na Twój cud.
Do Ciebie wołam w trudną chwile,
ufam Ci kiedy Ziemia drży.
Za to, że zawsze jesteś przy mnie,
Chcę podziękować Panie Ci
/Deus Meus „Wierzę, że droga, którą idę”/
____________________________________________________________________________|SS

Pomóżmy
Wraz z rodziną i fundacją „Zdążyć z Pomocą” prosimy o wsparcie w walce o zdrowie
podopiecznej fundacji, Ady Gazdy. Ada urodziła się 26 sierpnia ubiegłego roku i zmaga
się z szeregiem chorób, musi być pod stałą opieką kilku poradni specjalistycznych
i rehabilitantów. Więcej informacji o Adzie i procesie jej leczenia znaleźć można na blogu
www.zdrowieady.pl, finansowo ten cel wesprzeć możemy przez darowizny
przekazywane na konto fundacji:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 26981 Gazda Ada – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Fundusze na leczenie Ady będą zbierane również podczas specjalnego koncertu, który
odbędzie się 23 maja o godz. 18:00 w Kościele Ewangelickim w Jastrzębiu-Zdroju.
Informacje o biletach (koszt: 30zł) znajdują się na blogu oraz pod nr telefonu:
732902382. Więcej informacji również na ulotkach.
_______________________________________________________________________________

„Ewangelik” znów w druku
Po sześcioletniej przerwie na rynek wydawniczy powrócił kwartalnik Diecezji Katowickiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – „Ewangelik”. Historia tytułu sięga 2003 roku,
kiedy, z inicjatywy śp. ks. bpa Tadeusza Szurmana, diecezjalne wydawnictwo Głos Życia,
wydało pierwszy numer pisma. „Ewangelik” ma stanowić przegląd wydarzeń na terenie
diecezji, prezentację osiągnięć i dorobku lokalnego luteranizmu. Podsumowanie
ostatniego roku w naszej diecezji to główny temat pierwszego, po wznowieniu, numeru
kwartalnika. Jest on dostępny w kancelarii parafialnej.
_______________________________________________________________________________

|Wydarzenia
 We wtorek po Wielkanocy, 7 kwietnia, w Żorach miał miejsce tradycyjny
Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej pod hasłem „Czy warto być
fair?”.
 W dniach 17-19 kwietnia w Żorach gościła grupa konfirmantów z Goleszowa.
Młodzież zwiedziła dwa żorskie muzea i wzięła udział w niedzielnym
nabożeństwa, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Łukasz Stachelek, opiekun
grupy.
 6 kwietnia w żorskim kościele Ślub wzięli Anna Staniek i Lukas Rojek.
Małżonkom życzymy Bożego błogosławieństwa na wspólnej drodze.
 Obchodzącym w maju urodziny i jubileusze składamy życzenia Bożej opieki
i łaski na kolejne lata.
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|Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w maju, w niedziele o godz.
8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach. W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego
(14.05) nabożeństwa o 16:00 w Warszowicach i 17:30 w Żorach (to nabożeństwo
będzie połączone z Egzaminem Konfirmacyjnym).
 W niedzielę, 17 maja, w Żorach odbędzie się Konfirmacja. Uroczyste
nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00. Zapraszamy, a Konfirmantom życzymy
doświadczania Bożej bliskości na co dzień.
 Serdecznie zapraszamy na majowe spotkania Kół Pań. Odbędą się one 5 maja
w Żorach i 12 maja w Warszowicach o godz. 17:00. Zapraszamy też na wspólne
spotkanie Pań z Golasowic, Studzionki, Warszowic i Żor, jakie odbędzie się
9 czerwca w Żorach.
 Najbliższa Godzina Biblijna odbędzie się na parafii w Żorach 26.04 o godz.
17:30. Zapraszamy.
 Zapraszamy na próby Chóru Kościelnego w poniedziałki o 17:30 w Żorach.

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

