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Hasło miesiąca: 

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona 

solą. 
/Kol 4,6/ 

 

Powitanie 

 W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie 

gdy boję się gdy wokół mrok 

bądź światłem bądź nadziei dniem 

wszystkim o czym śnię 

głosem w sercu mym 

jak ręka która trzyma mnie 

nad brzegiem nocy brzegiem dni 

bądź jak skrzydła dwa kiedy braknie sił 

chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej będzie 

tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych… 

/W cieniu Twoich rąk; K.Carpenter, tłum. E.Alimowska/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

Reformacyjne refleksje 
Historia pewnej przyjaźni 

„We dwóch można się ostać” 

(Kazn.Sal. 4,12) 

 

Przy okazji Roku Reformacji w moje ręce wpadł ciekawy tekst o przyjaźni dwóch 

największych reformatorów. Chciałabym w skrócie podzielić się na łamach biuletynu 

niektórymi faktami i ciekawymi myślami, które znalazłam we wspomnianym artykule. 

Może odrobinę więcej będzie tu o tym drugim, młodszym, ale to dlatego, że jest nam 

nieco mniej znany. 

Otóż jednym z najbliższym przyjaciół Marcina Lutra był Filip Melanchton. Była to, pod 

różnymi względami, przyjaźń pełna sprzeczności. Już jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to 

panowie stali w nierównym jarzmie: Luter duży, prawie patriarchalny. Melanchton zaś 

delikatnej budowy, chorowity. Po drugie: Melanchton był raczej „tym cichym” i bardzo 

często stał w cieniu szorstkiego i bezpośredniego Lutra. 

A wszystko zaczęło się tak: Niski mężczyzna wchodzi do sali wykładowej. Trudy długiej 

podróży przez całe Niemcy są wypisane na jego twarzy. Ma głęboko osadzone oczy, 

a czarna peleryna nadaje mu czegoś tajemniczego. Ledwo stanął za pulpitem, studenci 

zaczynają chichotać. Nie za wiele się po nim spodziewają. Między słuchaczami znajduje 

się także Marcin Luter. Jest ciekawy a jednocześnie sceptyczny w stosunku do tego 21-

letniego chłopaka z południa Niemiec. Czy ta istotka naprawdę przyjechała z polecenia 

wielkiego humanisty Reuchlina? Luter wzdycha. Jest jednak coś, czego się nie spodziewa: 

te momenty są początkiem pełnej respektu i głęboko duchowej przyjaźni pomiędzy nim, 

Marcinem Lutrem i Filipem Melanchtonem. Historycy przypisują im przyjacielskie 

koleżeństwo, inni zaś mówią o wyjątkowej przyjaźni na całą resztę życia. Co jednak tak 

naprawdę połączyło te jakże różne charaktery tym bardziej, że Luter był 14 lat starszy 

niż Melanchton? Luter nigdy nie odczuwał tej różnicy wieku między sobą a niezwykle 

uzdolnionym Melanchtonem. Melanchton określi Lutra nad jego grobem jako drogowskaz, 

który jego tzn. Melanchtona, nauczył Ewangelii. Melanchton nie czuł się nigdy posadzony 

przez Lutra „w drugim rzędzie”. Obaj uczyli się od siebie nawzajem i jeden profitował od 

drugiego. Obaj położyli podwaliny pod całkowicie odnowiony kościół, który potem 

zostanie nazwany ewangelickim. 

Wracając jednak do sali wykładowej. Przyszły wykładowca języka greckiego, Filip 

Melanchton wzywa nagle obudzonych studentów: 

„Studiujcie języki i myślcie o powiedzeniu: Do odważnych świat należy! Odważ się 

wiedzieć!” 
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Wyobraźmy sobie, że współcześni studenci usłyszeliby to wezwanie: odważ się wiedzieć! 

Już widzimy oczami wyobraźni ich pogardliwy uśmieszek. Uczenie się języków obcych 

jako wychowanie do myślenia? Przecież dzisiaj grunt to, żeby wiadomość zmieściła się 

w 160 znakach. Jednak w tamtych czasach język, który wyostrza myślenie, był dosłownie 

rozumianym pierwszym krokiem na drodze do poznania źródeł, do zrozumienia 

starożytnych pism. To była rewolucyjna nowość: „Źródła same w sobie mają autorytet, 

nie jakieś samozwańcze, opętane żądzą władzy kościelne autorytety, które je 

interpretują.” 

Język jako środek do wyostrzonego myślenia. Żądanie, by używać rozsądku, leżało 

Melanchtonowi na sercu i dlatego potem nazywano go „nauczycielem Niemiec”. 

Reformator będzie przez 42 lata piastował stanowisko na Uniwersytecie w Wittenberdze – 

prawie do swojej śmierci. Będzie odrzucał inne oferty pracy z większych miast 

z nobliwymi uniwersytetami. Nie chce żyć nigdzie indziej niż w małym miasteczku 

Wittenberga nad Łabą. Jednakże pierwszego dnia wykładów jeszcze się tego nie 

spodziewał. Tutaj mówi o swoim pomyśle odnowionych studiów: 

„Przede wszystkim poznawajcie historię. Ona was nauczy, co jest piękne, a co godne 

potępienia, co przynosi korzyść, a co nie. Bez znajomości historii nie ostanie się ani życie 

publiczne, ani prywatne. Kto przyjął historię, ten utorował sobie drogę na szczyt.” 

Studenci szybko poznali się na potencjale Melanchtona i wkrótce stał się najbardziej 

lubianym nauczycielem na uniwersytecie. Na jego zajęcia przychodziło czasami nawet 

400 słuchaczy, którzy delektowali się jego precyzyjnym językiem, mnogością różnych 

przykładów i jasnością jego wywodów. 

Melanchton otworzył drzwi do nowej epoki. Miała to być epoka ewangelickiego kształcenia 

i zakładania szkół. Stała się również epoką ostrych starć między katolikami 

a protestantami. Żaden z dwóch reformatorów, ani Marcin Luter, ani już na pewno nie 

Filip Melanchton, nie przewidział i nie zakładał wojen religijnych i spustoszenia w całej 

Europie. Jak sobie z tym radzili? Luter napisał:  

„Filip jest delikatniejszy niż ja... Ja jestem bardziej grubiański i twardszy... Tak więc Filip 

idzie w miłości, a ja w wierze. Filipa to zżera, a ja pożeram i nikogo nie 

oszczędzam. Ja muszę wyrywać pnie, ciernie i chwasty, zasypywać kałuże... ja jestem 

tym od grubej roboty, który toruje drogę i ją porządkuje. Ale magister Filip jest czysty 

i cichy, buduje i sadzi, sieje i podlewa tak, jak Bóg go obdarował.” 

Cóż za podział pracy! Reformatorzy mieli świadomość swoich odmiennych ról. Melanchton 

zauważa: „Ja formułuję niektóre rzeczy mniej szorstko. (...) Właściwie jesteśmy tego 

samego zdania, ale wypowiadamy je w inny sposób. Jednakże niewykształceni ludzie 

bardziej wolą bezpośrednie sformułowania Lutra, bo nie wiedzą, w jakim kontekście są 

wypowiadane.” 

Człowiek szukający złotego środka (Melanchton) i Marcin Luter, który nikogo nie 

oszczędzał, nie zawsze mieli to samo zdanie, ale tak naprawdę ten fakt ich różnorodności 

nigdy nie zaszkodził ani ich przyjaźni ani reformacji. 

Takiej przyjaźni każdemu z was życzę. 

Z chrześcijańskim pozdrowieniem 
__________________________________________________________________|Magdalena Tatoń 

 

Rozmyślanie 
Powiedz Mu… On wie 
A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby 

przechodzą. 
/Hbr 2,18/ 

Pewne powszechnie znane powiedzenie głosi, że cierpienie uszlachetnia... Szlachetność 

to: wspaniałomyślność, uczciwość w postępowaniu, bezinteresowność, czyli te piękne 

cechy, których deficyt odczuwamy w społeczeństwie na co dzień. Ale mimo tego, że 

pewnie wszyscy chcielibyśmy być szlachetni, to nie lubimy cierpieć, boimy się bolesnych 

doświadczeń i wielu z nas, także i ja, nie zgłosilibyśmy się na ochotnika, żeby w ten 

sposób przydać sobie tych dobrych przymiotów. 

Jednak cierpienie wpisane jest w nasze istnienie, nie jesteśmy w stanie schować się przed 

nim, czy od niego uciec... 
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Co robimy, gdy przychodzi nam zmierzyć się z bólem, niedostatkiem, różnymi 

codziennymi problemami? Kiedy nasze możliwości zawodzą, najczęściej zwracamy się do 

tych, którzy, w naszym ludzkim mniemaniu, mają większe możliwości działania, szukamy 

sposobu, żeby do nich się dostać, poprosić o pomoc, próbujemy wykorzystać nasze 

możliwości finansowe... Może, gdy wszystko zawodzi, przypominamy sobie o BOGU... 

my, Dzieci Boże, zamiast zwracać się do niego ze wszystkim, w pierwszej kolejności, 

szukamy pomocy w tym świecie... 

Czy możemy sobie wyobrazić małe dziecko, które, po zranieniu się, biegnie po pomoc do 

sąsiada, bo on wygląda na silniejszego i zaradniejszego niż jego własny ojciec? ono 

zawsze najpierw udaje się do swoich rodziców, bo wie, że to są osoby, którym może ufać, 

które ukoją każdy jego ból, bo, pomimo swoich ograniczonych możliwości, kochają je 

bezgranicznie i w każdej sytuacji będą pomocni. 

My mamy Ojca, kochającego nas stokroć bardziej, posiadającego nieograniczone 

możliwości, panującego nad wszystkim, także nad naszym cierpieniem, do tego stopnia, 

że choć dopuszcza On na nas ból i cierpienie, to dokładnie w określonym celu, dokładnie 

tak, żebyśmy dali radę z Jego pomocą przez nie przejść... 

Czy cierpienie może być pożyteczne? Gdy, z powodu choroby naszego ciała, lekarz zaleci 

operację, przechodzimy przez ból, ale potem przychodzi ulga, zdrowiejemy i nasze 

wcześniejsze dolegliwości już nam nie dokuczają. Nasz niebieski Ojciec działa w naszym 

życiu jak dobry lekarz... nie zadaje bólu bez powodu, po każdym doświadczeniu 

przeżytym razem z nim, stajemy się inni, zmienia się nasz system wartości, nasze 

priorytety ulegają weryfikacji… szlachetniejemy. 

Jacy bylibyśmy, gdyby nie różne bolesne doświadczenia w naszym życiu, które 

polecaliśmy Bogu, a który dokonywał cudownych interwencji w naszym życiu, sprawiał, 

że w niemożliwym dawaliśmy radę…? On wiedział najlepiej, kierując wtedy naszymi 

krokami, stawiając odpowiednich ludzi na naszej drodze, nadając właściwe tory naszemu 

myśleniu, naszym staraniom! 

Pomyślmy, czy bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdyby w naszej codzienności nie było tych 

smutnych, bolesnych chwil, czy potrafilibyśmy docenić ten dobry i radosny czas, który 

przychodzi po bólu i cierpieniu? To tak jak z pogodą - czy cieszyłoby nas słońce, gdyby 

świeciło bez przerwy? To właśnie najbardziej nas ono cieszy, gdy po burzy, przez jeszcze 

padające krople deszczu, Bóg maluje na niebie tęczę - znak przymierza ze swoimi 

dziećmi, znak Jego nieustającej opieki! Przez nasze łzy nasz niebieski Ojciec daje nam 

zobaczyć tęczę, gdy w bezsilności i rozpaczy zwracamy się do niego jak dzieci, ufni 

i pewni, że kocha nas tak bardzo, że jak dobry lekarz przeprowadzi nas przez cierpienie 

zgodnie ze swoim planem, po to abyśmy po nim już nie byli tacy sami, ale 

"szlachetniejsi", bo Jemu tak bardzo na nas zależy, zależy Mu na tym, abyśmy byli Jego 

własnością na zawsze.. 

Uczmy się więc być Jego dziećmi, powierzajmy Mu nie tylko wielkie "burze" w naszym 

życiu, ale też te drobne, codzienne przeciwności, które dokuczają, jak kamyki w bucie. 

ON we wszystkim będzie z nami, trzymając nas mocno, poprowadzi bezpiecznie, da dość 

sił i wytrwałości, aby przetrwać, dać radę... Ale, żeby zobaczyć Jego rozwiązania, trzeba 

Mu zaufać tak bardzo, że choć nie zawsze będą one takie, jakich spodziewała się nasza 

ludzka wyobraźnia, to będą najlepsze, bo ON wie... i widzi dalej... 

Dzięki naszym doświadczeniom, przewalczonym z Nim, będziemy też mogli być 

wsparciem i pomocą dla tych, którzy przechodzą przez trudny czas w swoim życiu, 

wskazując na tego, który czeka… czeka aby Go poprosić o pomoc, gotowy, aby ratować, 

pomagać, przytulać z miłością swoje dzieci.... 

Ufać mu jak dziecko, to szukać u Niego pomocy we wszystkim i mieć pewność Jego 

najlepszej opieki, to pokój w samym środku naszych życiowych zawirowań, to 

bezpieczeństwo małego dziecka w rękach rodziców, czy ktoś lub coś na świecie może 

nam tyle zapewnić? 

W słyszanej pewnie przez wielu z nas, opowieści, człowiekowi u kresu jego życia Pan 

pokazał ślady jego wędrówki; obok jego śladów były jeszcze drugie, Ojca, który przez 

całe życie szedł razem z nim… 

Panie, czemu wtedy, kiedy było mi najtrudniej iść, widzę tylko jedne ślady na drodze? 

czy Ty mnie wtedy opuszczałeś? 
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Nie, wtedy Ja cię niosłem - odpowiedział Pan... 

 

To, co najważniejsze, to to, że On obiecał nam swoją pomoc i opiekę we wszystkim... we 

wszystkim, a więc także w samym środku naszego najgorszego doświadczenia, 

największego bólu... bo nie obiecał nam, że będzie ratował przed wszystkim, ale we 

wszystkim i, choć to takie trudne i niepojęte dla naszego ludzkiego zrozumienia, to 

właśnie jest wszechwielka, ogarniająca nas wszędzie i zawsze Jego miłość... 

On z miłością przetrzyma każdy nasz bunt i każdą skargę, aby przynieść ukojenie, 

pocieszenie, pokój… tylko trzeba nam iść z tym do Niego, On wie...! 

On będzie mocno trzymał i nosił, aż przeminie nieszczęście i wierzę... wiem, że ON 

trzymał i nosił Adama przez cały ten czas, od Wielkanocnej nocy, aż zaniósł go 

bezpiecznie do domu... bo Wielkanoc to tryumf życia… to życie! 
____________________________________________________________________|Danuta Samoraj 
 

Drogowskazy chrześcijanina 
„W Panu pokładam nadzieję, dusza moja 

żyje nadzieją. Oczekuję słowa jego.” 
/Ps 130,5/ 
 

Są tacy, którzy chcieliby wskazywać Bogu 

cel, narzucać mu czas i miarę i sami mu 

doradzać, jak On ma im pomóc. I jeśli tak 

się nie dzieje, wątpią albo chcą szukać pomocy gdzie indziej. Tacy nie oczekują, nie 

czekają na Pana – to Bóg ma czekać na nich i być zaraz gotowym, by im pomóc w taki 

sposób, jaki sobie sami obmyślili. Ale na Pana ci czekają, którzy proszą o jego łaskę 

i pozostawiają jego dobrej woli kiedy, jak, gdzie i przez kogo Bóg im pomoże. W tę 

pomoc nie wątpią, nie przydają jej też żadnego imienia, niech Bóg ją ochrzci i nazwie, 

gdyby nawet bezmiernie się odwlekała. Kto jednak tę pomoc nazywa, temu nie zostanie 

udzielona, gdyż taki nie może ścierpieć Bożej rady, jego zamiarów i odwlekania. 
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Przegląd wydarzeń parafialnych 

 Panie z Warszowic i Żor spotkały się 4 kwietnia w żorskiej parafii na wspólnym 

spotkaniu Kół Pań. Wśród tematów były m.in. przygotowania do organizacji 

przyszłorocznego Światowego Dnia Modlitwy – parafia Żory będzie gospodarzem 

lokalnego spotkania. Panie wysłuchały też studium biblijnego przygotowanego 

przez panią Mariolę Fenger z Tych. 

 Jak co roku, przed Wielkanocą, w obu naszych parafiach odbyły się spotkania 

seniorów. W Warszowicach spotkanie miało miejsce 2 kwietnia. Natomiast 

w Żorach, 9 kwietnia zebrani mieli okazję zasiąść za pięknie udekorowanymi 

stołami i posilić się poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Pań. Wszystkim 

osobom zaangażowanym w organizację tych spotkań serdecznie dziękujemy. 

 Kolejnym tradycyjnym spotkaniem w okolicach Wielkanocy jest Diecezjalny 

Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Żorach. W czasie tegorocznego zjazdu, 

odbywającego się pod hasłem „Odwrócone Myślenie” zebrani mogli wspólnie 

uwielbiać Pana śpiewem prowadzonym przez zespół Synagorlica z Dzięgielowa 

i wysłuchać rozważania przygotowanego przez Arkadiusza Raszkę, również 

z Dzięgielowa. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym również to spotkanie mogło 

się odbyć. 

 Niedzielne nabożeństwo, 30 kwietnia, było połączone z modlitwą dziękczynną 

za ponad 40-letnią służbę pana Waltera Parota jako kuratora w Żorach. 

Gościem uroczystości był ks. Tadeusz Makula, który wygłosił kazanie. Panu 

Parotowi wręczono okolicznościowy dyplom oraz przyznano tytuł honorowego 

kuratora parafii. 

 W kwietniu, w kościele w Żorach Chrzest Św. przyjęła Anastazja Woźny. Jej, 

oraz jej najbliższym życzymy Bożej opieki na drogach ich życia. 
_______________________________________________________________________________  
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Z życia Kościoła 
 W dniach 21-23 kwietnia, w Centrum Luterańskim w Warszawie, odbyła się I Sesja 

Synodu Kościoła XIV kadencji – najwyższej władzy w Kościele Ewangelicko-

Augsburskim w Polsce. Obrady rozpoczęły się od wyboru prezydium Synodu. 

Prezesem Synodu Kościoła został wybrany ks. Adam Malina, świeckimi radcami Rady 

Synodalnej wybrano prof. Jarosława Płuciennika i Annę Wantulok, radcami 

duchownymi zostali ks. Marek Londzin oraz ks. Waldemar Szajthauer. Wybrano 

również skład komisji synodalnych oraz Synodalnej Komisji Rewizyjnej. W związku 

z reformą oświaty, podjęto dyskusję ws. nauczania religii w nowym systemie oraz 

zainicjowano prace nad ewentualnymi zmianami zasad i wieku młodzieży 

dopuszczanej do konfirmacji. 

 W związku z Jubileuszem 500 lat Reformacji uruchomiona została strona internetowa 

biblianacodzien.pl nawiązująca do znanych książeczek „Z Biblią na co dzień”. 

Oprócz fragmentów biblijnych i krótkich myśli na stronie znalazły się informacje 

dotyczące genezy tej książki. Równolegle udostępniona została aplikacja Biblia na 

co dzień z tekstami na każdy dzień. Jest ona dostępna dla urządzeń z systemem 

Android. 

 W Świętochłowicach, w sobotę, 6 maja, odbył się Diecezjalny Zjazd 

Konfirmantów i ich Rodziców pod hasłem „Wyjątkowi”. W spotkaniu wzięli udział 

także nasi konfirmanci wraz z rodzicami. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 Informator 
Żorski Tydzień Reformacyjny 
18-25 maja 2017 

Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji obfitują w wiele 

różnorodnych wydarzeń w wielu miejscach na świecie. 

W nadchodzących tygodniach jubileuszowe spotkania 

będą miały miejsce także w Żorach.  

Żorski Tydzień Reformacyjny jest organizowany przez 

naszą parafię we współpracy z Muzeum Miejskim 

w Żorach oraz Kinem na Starówce. W obu tych 

instytucjach w czasie Tygodnia pojawi się tematyka 

reformacyjna. Przedstawiamy program wydarzeń i bardzo 

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w nich 

osobiście, a także zaproszenie rodziny, znajomych, by 

również nasze otoczenie mogło w ten sposób lepiej 

poznać nasz kościół. 

 

18.05.2017 (Muzeum Miejskie w Żorach) 

godz. 18:00 Wykład „Ewangelicy na Górnym Śląsku” 

Dr hab. Jan Szturc 

godz. 19:00 Otwarcie wystawy „Na początku było słowo. Wystawa 

Biblii” 

(wystawa będzie czynna od 18 do 28 maja) 

20.05.2017 (Muzeum Miejskie w Żorach) 

godz. 21:00 Prelekcja „Powrót do Biblii jako źródło Reformacji” 

dr Janusz Kucharczyk 

25.05.2017 

godz. 16:45 Nabożeństwo Wniebowstąpienia Pańskiego 

w ewangelickim kościele Zbawiciela w Żorach 

godz. 18:00 Projekcja filmu „Luter” w Kinie na Starówce w Żorach 
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O wystawie: Projekt jest interaktywnym 

sposobem zapoznania zwiedzających z historią 

powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 

lat historii powstania  jednej tylko książki - Pisma 

Świętego. Kolejne 2000 lat to 

historia powstawania przekładów Pisma Świętego 

na języki narodowe. (za: wystawabiblii.pl) 

Wystawa pokazuje, w jaki sposób i w jakiej formie 

Pismo Święte dotarło do naszych czasów, zanim 

zostało zamknięte w okładki i wstawione na nasze 

półki w naszych biblioteczkach domowych. Dzięki 

niej będzie można poznać 3500 lat historii Biblii.  

Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się 

bowiem m.in. replika Dziesięciu Przykazań – 

Tablic Mojżeszowych czy pierwsza stronica Pisma 

wydrukowana tekstem hebrajskim, repliki 

rękopisów z Qumran, reprint kodeksu Aleppo 

i Septuaginty – czyli przekład tekstów hebrajskich 

na język grecki, Wulgatę Hieronima, a także 

późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblię 

Gutenberga, Erazma z Rotterdamu, protestancką 

Biblię Genewską, Wielką Biblię Króla Jakuba, czy 

też stworzone w Polsce tłumaczenia – Biblię Jana 

Leopolity, Biblię Brzeską, Biblię Wujka oraz Biblię 

Gdańską, stanowiące spuściznę naszego dziedzictwa. (za: muzeum.zory.pl) 

 

O filmie: Film opowiada o Marcinie Lutrze, 

augustianinie żyjącym w XVI wieku, który poprzez 

osobiste spotkanie z Bogiem doświadcza 

wewnętrznej przemiany. Jako zakonnik kościoła 

rzymskokatolickiego studiuje Pismo Święte i pod 

jego wpływem dostrzega herezje w kościele 

katolickim. Sprzeciwia się temu i spisuje 95 tez, 

które przybija do drzwi kościoła zamkowego 

w Wittenberdze. Pomimo surowych konsekwencji 

niezachwiane stoi przy Bogu i objawionej 

prawdzie.  
(za: filmweb.pl) 

Film „Luter” w reżyserii Erica Tilla to koprodukcja 

niemiecko-amerykańska w międzynarodowej 

obsadzie. W roli tytułowej Joseph Fiennes 

(Zakochany Szekspir, Elizabeth), w pozostałych 

rolach m.in. zdobywca Oscarów, Peter Ustinov 

(Olej Lorenza, Spartakus) czy Alfred Molina 

(Czekolada, Frida). Film nigdy nie trafił do 

oficjalnej dystrybucji w polskich kinach, dlatego 

będzie to jedna z bardzo nielicznych okazji do 

zobaczenia tej produkcji na dużym ekranie. 

Taka okazja z pewnością nieprędko się powtórzy. 

To naprawdę ważne, abyśmy swoją obecnością w kinie dali wyraz swego istnienia 

w mieście ale też przypomnieli sobie te wydarzenia sprzed 500 lat. Wstęp jest wolny, 

warto więc zaprosić przyjaciół i znajomych!  
_______________________________________________________________________________ 

 
  

 

 



Biuletyn Parafialny – maj 2017 

Informator 
Ewangelickie Dni Kościoła 

Wracamy jeszcze do tematu centralnych obchodów Jubileuszu 

Reformacji, czyli Ewangelickich Dni Kościoła na śląsku cieszyńskim. 

Do 15 maja można jeszcze zarejestrować swój udział w programie 

EDK. Można się rejestrować w kancelarii parafialnej lub 

indywidualnie za pośrednictwem strony internetowej 

www.dnikosciola.pl. Koszt uczestnictwa: 

A1 – karta uczestnictwa (3 obiady) – 70zł 

A2 – karta uczestnictwa do lat 25 (3 obiady) – 50zł 

B1 – karta uczestnictwa (bez posiłków) – 25zł 

B2 – karta uczestnictwa do lat 25 (bez posiłków) – 15zł 

Ważne jest, by zgłosić swój udział ze względu na fakt, że część punktów programu nie 

będzie dostępna dla niezarejestrowanych uczestników. Przykładowo, 15 czerwca parking 

na Równicy będzie zamknięty i wjazd na górę własnym samochodem nie będzie możliwy. 

Będzie możliwość dostania się na górę specjalną komunikacją przygotowaną przez 

organizatorów, dostępną wyłącznie po okazaniu identyfikatora EDK. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Módl się! 

Chwila 
Są takie momenty w życiu, które błyskawicznie przestawiają nasze myślenie i działania 

na nowe, nieplanowane tory. Kiedy w wielkanocny poranek dowiedzieliśmy się, że taki 

moment nastąpił w życiu Moniki, Adama i ich najbliższych, odruchem wielu z nas była 

wspólna modlitwa o Bożą opiekę nad nimi i wsparcie w tych trudnych chwilach. Między 

innymi dlatego wierzący potrzebują wspólnoty, siebie nawzajem. Jako siostry i bracia 

dzielimy nasze radości ale też ból ciężkich doświadczeń. Tuż przed zamknięciem tego 

numeru Biuletynu dotarła do nas wiadomość, że Pan Bóg zabrał Adama spośród nas. 

Wierzymy, że tamtej wielkiej nocy był przy nim i nie opuścił nawet na krok, a teraz zabrał 

do siebie. Dla nas to bolesna strata, tym bardziej teraz potrzebujemy swoich modlitw, by 

przyjąć z wiarą to, z czym przychodzi się nam mierzyć. Bo nie jesteśmy w tym sami! 

Dlatego, jako wspólnota, nie zapominajmy w naszych modlitwach o naszych siostrach 

i braciach zmagających się z burzami życia. Nie wstydźmy się także o takie modlitwy 

prosić. Módlmy się! 

Zatem (…) potrzebujemy siebie razem.  

Bracie, siostro, ręka w rękę razem idź! 
_________________________________________________________________|Szymon Samoraj 

 

Zaproszenie 

Konfirmacja 

 
 

W imieniu Rady Parafialnej w Żorach i konfirmantów 

z rodzinami, zapraszam do udziału w nabożeństwie 

konfirmacyjnym 28. maja o godz. 10:00.  

Wszyscy z pewnością się zmieścimy, także i ci potencjalni 

przyjezdni. Nie obawiaj się też zasady "godnie = długo":) 

Proszę, nie rezygnuj z udziału w tym parafialnym święcie. 

Pomyśl raczej, jak ważna  jest wspólna modlitwa zboru o nas, 

parafię, konfirmantów i ich rodziny! 
ks. Bartosz Cieślar 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Zaproszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w maju w każdą niedzielę 

o godz. 8:00 w Warszowicach oraz 10:00 w Żorach. 

 W trakcie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną. 

 Zapraszamy na nabożeństwa w święto Wniebowstąpienia Pańskiego 25 maja. 

Nabożeństwo w Warszowicach odbędzie się o godz. 15:30, a w Żorach o godz. 

16:45. Nabożeństwo w Żorach będzie połączone z egzaminem tegorocznych 

konfirmantów. Przypominamy, że po nabożeństwie, o godz. 18:00 w Kinie na 

Starówce odbędzie się projekcja filmu „Luter”, na którą również serdecznie 

zapraszamy!  

 Tradycyjnie przed uroczystością Konfirmacji chcemy przygotować kościół na to 

święto. Ze względu na niezbyt liczną grupę konfirmantów wszyscy jesteśmy proszeni 

o pomoc w sprzątaniu kościoła i terenu wokół niego. Pracować będziemy 

w dwóch terminach – po raz pierwszy spotykamy się w sobotę 13 maja od godz. 

9:30. Zapraszamy! 

 Najbliższe spotkanie Koła Pań w Żorach odbędzie się we wtorek, 9.05 o godz. 

17:00. Zapraszamy! 

 16 maja zapraszamy na godz. 17:00 na kolejne Spotkanie Parafialne 

w Warszowicach. 

 Kolejne Spotkanie z Biblią odbędzie się w Żorach we wtorek, 23 maja o 17:00. 

Zapraszamy. 

 W piątki zapraszamy na treningi tenisa stołowego przed Turniejem reFORMA. 

W razie ewentualnych zmian  planu informacje będziemy podawać na stronach 

parafialnych i Facebooku. 

 Próby chóru w poniedziałki o godz. 18:00. 

 Trwa zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Zebrane fundusze 

zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe potrzeb remontowych parafii, które nie 

są w stanie samodzielnie pokryć kosztów utrzymania i napraw swoich obiektów. 

Wpłat można dokonywać na konto parafii, 

w kancelarii oraz na listę radnym. 

 Do 14 maja trwa nabór wniosków o przyznanie 

środków z Funduszu Stypendialnego im. 

ks. bpa Tadeusza Szurmana dla dzieci 

i młodzieży uzdolnionej artystycznie. Szczegóły 

na stronie www.katowice.luteranie.pl. 

 Parafia w Tychach i CME zapraszają na 

Śniadanie dla kobiet organizowane 20 maja 

w godzinach 10:00-13:30 w tyskiej parafii. 

W ramach spotkania będzie można wysłuchać 

wykładu „Matki i ich dzieci” Marioli Fenger. 

Bilety (25zł) można zamawiać telefonicznie 

pod nr 511 526 510 lub 501 023 842 lub 

poprzez parafię w Tychach. Polecamy! 

 27 maja w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się 

XVII Przegląd Twórczości Chórów 

i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych. 

W ramach przeglądu odbędzie się nabór do 

diecezjalnego chóru dziecięcego, który wystąpi 

w październikowej Gali Reformacyjnej 

w Katowicach. 
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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 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 32/435 01 24; 

 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 32/435 01 24;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto:  

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 

poniedziałek 9:00-12:00 i 20:00-20:30  

wtorek: 9:00-12:00 

środa: kancelaria nieczynna 

czwartek: kancelaria nieczynna (odwiedziny duszpasterskie) 

piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00 

niedziela: po nabożeństwie 

Parafialne strony internetowe: 
 

www.zory.luteranie.pl/zory 

www.facebook.com/PEAZory 

 
 

www.zory.luteranie.pl/warszowice 

www.facebook.com/PEAWarszowice 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  

(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 

 

Kącik dla dzieci 
 

 

  


