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Hasło miesiąca:
Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie
należycie też do siebie samych?
/1 Kor 6,19/

Powitanie
Decyzje. Każdego dnia podejmujemy ich miliony. Każdy

krok jest wyborem, który może zaważyć nie tylko na tej
najbliższej przyszłości. Maj to z reguły miesiąc kojarzący
2016
nam się z jedną z najważniejszych decyzji w życiu młodych
nr 76
ewangelików. To decyzja o powierzeniu swojego życia Bogu.
Deklaracja pozostania na drodze, którą przed laty obiecali
prowadzić ich rodzice. Jak każda decyzja, także i ta, niesie ze sobą konkretną
odpowiedzialność. Warto, byśmy też przypomnieli sobie tę prawdę, niezależnie, ile lat
minęło od naszej własnej Konfirmacji. Stając przed ołtarzem i przysięgając wierność
Bogu i Jego Kościołowi, nie tylko przyjmowaliśmy pełnię praw członka parafii, ale też
braliśmy na siebie ciężar odpowiedzialności za swoją własną drogę wiary oraz swoje
miejsce w społeczności. Postanawialiśmy być jej częścią, a więc także służyć w niej sobie
wzajemnie. Bez splendoru, bez zaszczytów, ze szczerego, przepełnionego miłością serca
„Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi
jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10). W ten sposób możemy
być dla siebie błogosławieństwem. Całkiem niedawno, w Internecie mignęło mi hasło:
„Daj świadectwo swoim życiem. Czasami to właśnie TY jesteś jedyną biblią, jaką ludzie
czytają”. Co inni mogą wyczytać z naszego życia? Jesteśmy chrześcijanami, chcemy być
narzędziami w Bożym ręku, użytecznymi, budującymi innych, a nieraz zachowujemy się
tak, jakbyśmy zapomnieli, że jako Boże narzędzia uznajemy Jego wyższość i godzimy się
na realizację Jego woli przez nas. Wsłuchujmy się więc w Jego słowo, byśmy byli w stanie
każdego dnia nieść Ewangelię w świat.
Ten numer Biuletynu Parafialnego przede wszystkim ma charakter wspomnieniowy.
Z wdzięcznością spoglądamy na lata służby w naszych parafiach ludzi, którzy swoją
skromną, codzienną pracą, sumiennością i oddaniem wskazywali na Tego, który wśród
nas chce budować Swoje Królestwo, który chce w każdym z nas mieć Swoją Świątynię –
przestrzeń, w której może się z nami, z Tobą i ze mną, spotykać. Nie zabrakło także
podsumowania wydarzeń parafialnych z ostatnich tygodni i zaproszeń na kolejne
spotkania.
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Wydarzenie

Podziękowanie za służbę w parafiach
Nabożeństwo pierwszej niedzieli po Wielkanocy w żorskiej parafii było połączone

z podziękowaniem za wieloletnią służbę Magdy Kalety w obu naszych parafiach. Ślub
i przeprowadzka za granicę sprawiły, że musiała ona zrezygnować z dalszej pracy dla
naszych zborów.
Magda od lat prowadziła, zarówno w Warszowicach, jak i w Żorach pracę z dziećmi.
Szkółki Niedzielne, Świąteczne Spotkania dla Dzieci, Tydzień Dobrej Nowiny, Pasyjne
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży – to tylko niektóre z form, jakie przybierały jej działania
wśród najmłodszych parafian. Na jej pomoc mogli też liczyć organizatorzy innych spotkań
parafialnych, jak np. przedświątecznych spotkań seniorów naszych parafii. Kiedy w 2008
roku zainaugurowano wydawanie Biuletynu Parafialnego, od samego początku aż dotąd,
pisała… pisze w nim regularnie (mam nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy i liczę
na nowe materiały – przyp. SS). W 2011 roku Magda Kaleta została wybrana w skład
żorskiej Rady Parafialnej, została też delegatką parafii do Synodu Diecezji Katowickiej
KEA. Za jej uprzejmość, otwartość i oddanie, jako społeczność parafii w Warszowicach
i Żorach, serdecznie dziękujemy.
_______________________________________________________________________________
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Odpowiedzialne Zadanie
W imieniu wszystkich dzieci uczęszczających na Szkółkę Niedzielną oraz ich rodziców,

chcieliśmy z całego serca podziękować Pani Magdzie Kalecie za długie lata prowadzenia
Szkółki, za jej zaangażowanie, za olbrzymi wkład pracy, za jej zawsze otwarte serce, ze
dobroć, wyrozumiałość i cierpliwość!
Magda prowadziła zajęcia Szkółki Niedzielnej od 2001 roku. Co niedzielę uczyła dzieci
zarówno w Żorach, jak i w Warszowicach. Była zawsze życzliwa i bezinteresowna,
dyspozycyjna, chętna do niesienia pomocy. A w tym wszystkim niezwykle skromna
i pokorna. I za to właśnie, my parafianie, chcieliśmy Magdzie bardzo serdecznie
podziękować!
Przed nauczycielem Szkółki Niedzielnej stoją bardzo odpowiedzialne i ważne zadania:
zaraz po rodzicach, kształtuje on w dzieciach postawę godną małego chrześcijanina,
przekazuje dzieciom historie biblijne, uczy Ewangelii i wskazuje, jak kroczyć drogą, której
oczekuje od nas Pan. Magda z tym zadaniem radzi sobie doskonale! Dzieci ją uwielbiają!
Zachwyca rzeczowością i profesjonalizmem, potrafi każdą, nawet zawiłą historię,
opowiedzieć w sposób przystępny dla każdego dziecka. Zna zabawy, za którymi dzieci
przepadają! Potrafi także rozbawić dzieci do łez. Kolejne roczniki bardzo dobrze
pamiętają piosenki, których Magda ich nauczyła. Towarzyszą im one przez długie, długie
lata… Magda potrafi też przytulić i otrzeć łzę, gdy takowa się pojawi w oczku dziecka,
tym samym tęsknota za rodzicami będącymi na nabożeństwie schodzi na drugi plan.
Dlatego tak bardzo będzie nam Jej brakowało, gdy wyjedzie i nie będzie mogła
kontynuować prowadzenia Szkółki Niedzielnej.
Korzystając też z okazji życzymy Jej wiele Bożego Błogosławieństwa. A na Nowej Drodze
Życia wszystkiego co najlepsze!
„Niech Wam Bóg błogosławi co dnia! Niechaj w Swojej Opiece Was ma! Jego łaska niech
trwa! Niech Was chroni od zła! Idźcie w miłości, radości, pokoju!”.
_____________________________________________________________________|Ewa Pustelnik
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Oczekiwanie na rozpoczęcie Szkółek
Co można powiedzieć o Pani Magdzie bo tak tu ją wszyscy nazywamy? Przede wszystkim
jest to bardzo ciepła osoba, która swym zaangażowaniem służyła dzieciom w 100%.
Grupa dzieci w Warszowicach liczyła ok. 10-15 dzieci. Zorganizowane zostały dwie
wycieczki i piknik połączony z grami i zabawami dla dzieci. Jako mama dwojga jej
wychowanków „szkółkowych” wiem, że nie było niedzieli bez szkółki. Zaczynał się
wrzesień i dzieci już czekały, kiedy rozpoczną się zajęcia. Często było tak, że moje dzieci
miały tyle obecności, ile odbyło się spotkań. Pani Magda jest lubiana przez wszystkich
i bardzo nam jej teraz będzie brakować.
______________________________________________________________________|Ruta Janota

Szkółka Mówi – „Pani Magda jest…”

Pani Magda jest wesoła.
Lubię panią Magdę, bo ma zawsze uśmiech na twarzy.
Lubię panią Magdę, bo umie robić koniki* i opowiada
fajne historie.
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Lubię panią Magdę za to, że zrobiła tyle fajnych Szkółek.
Pani Magda jest bardzo miła i za to ją lubię.
Pani Magda jest miła, zawsze uśmiechnięta, opowiada
fajne historie, no i umie robić te koniki.
Pani Magda jest bardzo miła, bardzo fajna, jest mądra
i jest super.
Ja panią Magdę lubię za to, że jest taka miła, nie krzyczy
na nas jak coś źle zrobimy, bardzo dobrze umie prowadzić
Szkółki i zawsze ma dla nas fajne Szkółki.
Pani Magda jest miła. Nikt inny nie zna takich zabaw,
jak ona robi.
Pani Magda jest sympatyczna.
Fajna jest pani Magda. Śpiewa fajne piosenki.
Pani Magda jest mądra i fajna.
Pani Magda jest miła i daje fajne zabawy.
Dziękuję pani Magdzie za to, że prowadziła dla nas
Szkółki, miała dla nas cierpliwość, była dla nas uprzejma
i miła. Pomagała nam, jak mieliśmy z czymś problem
i mogliśmy zawsze na nią liczyć.
*koniki – jedna z zabaw wykorzystywanych na Szkółkach Niedzielnych (pamiętam i potwierdzam –
bardzo fajna – przyp. SS)
Dziękuję Oli Kryściak za pomoc i zarejestrowanie wypowiedzi dzieci ze Szkółki Niedzielnej.
_______________________________________________________________________________
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Od Szkółki do Biuletynu
Kiedy Magda zaczynała pracę w naszych parafiach, ja jeszcze chodziłem na Szkółki

Niedzielne w Żorach. Prowadziła je wtedy pani Marysia Żabka, Magda, wraz
z rodzeństwem pomagała w ich przygotowaniu i prowadzeniu. Śpiew przy
akompaniamencie gitary, Książeczka bez Słów i historie misjonarzy z kolorowymi
ilustracjami, to wciąż żywe wspomnienia z tamtego czasu. W kolejnych latach
spotykaliśmy się przy różnych okazjach. Zawsze, kiedy mogła, angażowała się w życie
parafialne stając się jego nieodłącznym elementem. Podobnie, kiedy podejmowałem się
prowadzenia Biuletynu Parafialnego, była jedną z pierwszych osób, które zadeklarowały
wsparcie. Tak, jak wcześniej Magda stanowiła jeden z najpewniejszych punktów grona
autorów. Nie zmieniły tego także dodatkowe zadania wynikające z funkcji radnego – ilość
głosów uzyskana w wyborach nie była żadnym zaskoczeniem. Troska o parafię, otwartość
na drugiego człowieka, czas i serce i uśmiech, które miała dla każdego, to z tym będzie
mi się kojarzyć. Zaangażowanie Magdy było prawdziwym błogosławieństwem dla naszych
zborów.
Jestem wdzięczny Bogu, że miałem okazję Cię poznać i współpracować z Tobą. Niech
Wszechmocny będzie Waszą drogą, tak, jak dotąd był Twoją. Pozwól, że zakończę
tytułem Twojego pierwszego tekstu w Biuletynie – „Bezpiecznej podróży”!
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj
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Pan nasz daje nam siebie nawzajem

także w takiej wspólnocie, jak nasza, abyśmy
razem wędrowali w Jego kierunku - w kierunku naszego przyszłego domu. Abyśmy byli
dla siebie pomocą i wsparciem w tej niełatwej drodze, dzielili się ze sobą otrzymanymi od
Niego talentami, nie oczekując od siebie wielkich podziękowań – On ma dla nas zapłatę.
Więc, Magda, wędrowałaś z nami spory kawałek drogi i byłaś użyteczna wszędzie, gdzie
była potrzeba. Myślę, że nie dość dziękowaliśmy nie tyle Tobie, lecz naszemu Panu za to,
że Cię tu mamy i możemy powierzać Ci nasze dzieci na czas nabożeństw i przy innych
okazjach. Tym bardziej, że, przynajmniej dla mnie, która pamięta jeszcze szkółki
z Twoją mamą, byłaś gwarancją właściwej dla nich opieki. Toteż, kiedy usłyszałam, że
nas opuszczasz, pomyślałam, że to niemożliwe. Ale potem doszłam do wniosku, że Pan
potrzebuje Cię widocznie bardziej w innym miejscu, bo my już mieliśmy okazję nauczyć
się od Ciebie, co znaczy być użytecznym w Jego służbie. Więc wyruszaj w ten swój nowy
etap podróży i zaglądaj czasem do nas…. no i czekamy na twoje materiały i przemyślenia
do naszej gazetki - w końcu wreszcie mamy zagranicznego korespondenta!
____________________________________________________________________|Danuta Samoraj

Wspomnienia

Ks. Emil Kowala (1913-1976)
Administrator parafii w Żorach w latach 1961-1973. Na czas jego służby w parafii
przypadł okres obfitujący w prace gospodarcze, remonty i naprawy (utwardzenie
chodników do kościoła i na plebanię, ogrzewanie kościoła), administracyjnych (zniesienie
ławkowego) oraz duszpasterskiej pracy u podstaw (reaktywacja chóru kościelnego,
organizacja wycieczek parafialnych, gwiazdki dla dzieci oraz członków chóru). Intensywną
pracę na rzecz parafii, angażującą czas, zdrowie i prywatne oszczędności księdza Kowali,
zakłóciła śmierć, będącej dużym wsparciem duchownego, żony Augustyny w 1968r.
Cztery lata później on sam podupadł na zdrowiu. Przedłużająca się choroba nie pozwoliła
mu już powrócić do aktywnej służby, w marcu 1973 roku ks. Emil Kowala został
przeniesiony w stan spoczynku, administrację parafii przejął ks. Jan Karpecki z Mikołowa,
pracę duszpasterską prowadził, skierowany na wikariat do Mikołowa, ks. Adam
Baworowski. Emerytowany gospodarz pozostał w parafii w Żorach, gdzie 18 kwietnia
1976 (w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych) zmarł. Ks. Karol Kubisz, we wspomnieniu
opublikowanym w „Kalendarzu Ewangelickim na rok 1978” we wspomnieniu zmarłego
pisał: „W okresie pracy w Żorach, wiele sił i czasu poświęcił dla społeczności
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ewangelickiej. Był człowiekiem skromnym i umiejącym patrzeć krytycznie na siebie. Może
nie należał do porywających ludzi, ale obowiązki swe wypełniał sumiennie i dobrze, był
też oszczędnym i dobrym gospodarzem”. Takim też wciąż pamięta go wielu żorskich
parafian.
W kwietniu minęło 40 lat od śmierci ks. Emila Kowali. Dziękujemy Panu Kościoła za jego
służbę w Kościele i naszej parafii.
_______________________________________________________________________________

Relacja

W Żorach po raz 40. – DZME (29.03.2016)

Tradycyjny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej diecezji katowickiej w Żorach, na stałe wpisał
się w kalendarz diecezjalnych wydarzeń. We wtorek po Wielkanocy młodzież spotkała się
w tym roku już po raz 40. Spotkanie rozpoczęło się przed południem wspólnym śpiewem,
prowadzonym przez zespół „Be happy” z Pierśćca. Rozważanie – główny punkt programu
– przygotował Aleksander Macha. Przedsiębiorca, na co dzień stosujący chrześcijańskie
postawy w biznesie. Słowo do zebranych skierował także zwierzchnik diecezji katowickiej
KEA, ks. bp Marian Niemiec. Tradycyjnie też nieoficjalna, integracyjna część zjazdu miała
miejsce w ogrodzie parafialnym, gdzie uczestnicy mogli skorzystać ze sprzyjającej tym
razem aury.
_______________________________________________________________________________

Przegląd wydarzeń parafialnych









W sobotę, 9 kwietnia, członkowie i sympatycy żorskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Ewangelickiego wzięli udział w spotkaniu w Muzeum Miejskim
w Żorach. Temat „Kailash – Manasarovar Yatra – duchowa pielgrzymka
do Tybetu” przedstawiła Anita Czerner-Lebedew.
Żorski kościół w ostatnią niedzielę kwietnia (24.04) był miejscem kolejnego
Nabożeństwa Rodzinnego. Liturgię i wspólny śpiew poprowadziła żorskowarszowicka grupa muzyczna, a Słowem Bożym służył diecezjalny duszpasterz
młodzieży, ks. Tymoteusz Bujok.
30 kwietnia w Zabrzu odbył się tradycyjny Diecezjalny Zjazd Konfirmantów
i Rodziców. Hasłem zjazdu było „Nasze miejsce w Kościele”. W spotkaniu
uczestniczyła również grupa konfirmantów z Warszowic.
W kwietniu w Żorach Chrzest Św. przyjęli: Wiktoria Cyroń oraz Antoni Rakoczy.
Najmłodszych członków chrześcijańskiej społeczności, oraz ich najbliższych,
poświęcamy Bożej Łasce.
Również w Żorach, 16 kwietnia, odbył się Ślub Magdaleny Kalety i Marcina
Tatonia. Niech łaskawy Pan pobłogosławi ich wspólną drogę życia.
W minionym miesiącu pożegnaliśmy również tych, których Pan Bóg odwołał do
siebie. Emil Twardzik, Elżbieta Żabka oraz Krystyna Twardzik spoczęli na
cmentarzu w Żorach. Pamiętajmy w modlitwach także o zasmuconych rodzinach
zmarłych.

_______________________________________________________________________________

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
/J 15,16a/

Dziś (1 maja) w Warszowicach do grona pełnoprawnych
członków parafii dołączają kolejni konfirmanci: Agata Bartoń,
Sylwia Janota, Rafał Kurcius i Sebastian Lipus.
W tym, tak ważnym dla Was, dniu życzymy Wam, by Bóg,
któremu dziś ślubujecie wierność, stale prowadził Was w swej
miłości i łasce

_______________________________________________________________________________
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Zapraszamy na kwietniowe nabożeństwa w naszych parafiach o stałych porach –
w Warszowicach o 8:00 i w Żorach o 10:00.
Nabożeństwa w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego (5.05) odbędą się o godz.
16:00 w Warszowicach i 17:30 w Żorach. Zapraszamy.
Żorski Oddział PTEw zaprasza na kolejne spotkanie. Stanisław Kubicius i Jan Puczek
opowiedzą o szkolnictwie ewangelickim na Śląsku Cieszyńskim. Spotkanie odbędzie
się 7 maja o godz. 17:00 w parafii w Żorach.
W ramach spotkania żorskiego Koła Pań i warszowickiego Spotkania Parafialnego
zapraszamy na seans filmu „Bóg nie Umarł”. Pokaz będzie miał miejsce 10 maja
o godz. 17:30 w Sali parafialnej w Warszowicach.
Polecamy też wycieczkę parafialną, zaplanowaną na 11 maja (środa).
W programie wyjazdu jest zwiedzanie Zamku w Mosznej, Rynku oraz kościoła
ewangelickiego w Kluczborku, pobyt w Wołczynie oraz zwiedzanie kościołów
w Gierałcicach oraz Byczynie. Całkowity koszt wyjazdu to 100zł (obejmuje także
bilety wstępu oraz wyżywienie). Szczegóły na ulotkach wyłożonych w kościołach.
Kolejne Spotkanie z Biblią odbędzie się 19 maja o godz. 17:30. Zapraszamy.
„Jeden Pan-Jedna Wiara-Jeden Chrzest” – pod tym hasłem w dniach 12-15 maja
w Cieszynie odbędą się 1. Dni Kultury Chrześcijańskiej współorganizowane przez
CME. W programie m.in. spotkanie autorskie z Lidią Czyż, koncert chóru
V Warsztatów Muzycznych oraz zespołu CME. Więcej informacji i program na stronie
www.dnikulturychrzescijanskiej.pl.
Tradycyjne nabożeństwo „Przy Kamieniu” na Równicy odbędzie się w tym roku 26
maja (czwartek) o godz. 10:00. Zachęcamy do zaplanowania tego wolnego od pracy
dnia w górach.
W dniach 26-29 maja w Mikołowie i Tychach zostanie rozegrana Olimpiada
Młodzieży Ewangelickiej. Koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna,
pływanie, badminton oraz konkurencje lekkoatletyczne, to dyscypliny, w których
mierzyć się będą młodzi ewangelicy. Ostatnim punktem zmagań będzie
2 Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (w biegu może
wziąć udział każdy!) – zebrane pieniądze wesprą leczenie chorej Julki. Trasa biegu
przebiega wokół jeziora paprocańskiego i liczy 7, 14 lub 21 km). Szczegóły dot.
zgłoszeń są dostępne w parafiach i w Internecie.
Jest otwarty III nabór wniosków kandydatów do skorzystania z Funduszu
Stypendialnego im. ks. Bpa Tadeusza Szurmana dla artystycznie uzdolnionych
dzieci i młodzieży. Szczegóły, wzór wniosku są dostępne na stronie parafialnej
w zakładce „Zaproszenia”. Nabór trwa do 30 maja.
Trwa zbiórka na Bratnią Pomoc im Gustawa Adolfa. Zebrane w jej ramach
fundusze wspomagają potrzeby remontowe parafii, które nie mogą samodzielnie
pokryć kosztów napraw.
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Kontakt
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar
tel. 32-435-01-24 kom. 502 311 641
e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl

Katecheta –
mgr teol. Tomasz Marek
tel. 506 147 506

ŻORY
WARSZOWICE
ul. Osińska 4
ul. Boryńska 1
44-240 Żory
43-254 Warszowice
tel/fax 32 4350124;
tel/fax 32 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:
poniedziałek, wtorek, czwartek
czwartek 15:00-17:00
9:30-12:30
niedziela: po nabożeństwie
środa: kancelaria nieczynna
piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30
niedziela: po nabożeństwie
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com)

