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Hasło miesiąca: 
Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją! 

/Ps 62,6/ 
Powitanie 
Ten numer Biuletynu oddajemy w Wasze ręce u progu czasu pasyjnego. Po raz kolejny 
wspominając poświęcenie naszego Pana będziemy zastanawiać się nad naszą relacją 
z Nim, nad tym, co robimy z drogim prezentem, jaki nam ofiarował w swojej męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu. W numerze kilka słów o rozpoczynającym się czasie 
pasyjnym, druga część wspomnień z Brazylii, rozwiązanie świątecznego konkursu, 
ogłoszenia i zaproszenia. Zachęcam do lektury! 

SS  
Krzyż, wbity na Golgocie, tego nie wybawi, 
Kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi 

Adam Mickiewicz 
 

Wstępujemy w błogosławiony okres pasyjny. Z głęboką czcią i pokorą mamy się 
zbliżyć do tego, który stanowi centrum chrześcijaństwa. Krzyż Syna Bożego znaczy 
więcej niż stworzenie całego wszechświata w jego nieskończoności wraz z jego 
bogactwem i różnorodnością życia. Jakże łatwo powołał Bóg wszystko do istnienia. 
Wystarczyło Mu wypowiedzieć twórcze słowo: niech będzie, niech się stanie. I wszystko 
stało się bez oporu, bez wysiłku i trudu. Zbawienie człowieka tak łatwo nie przychodzi. 
Kosztowało Go wiele trudu, wiele cierpień, a nawet śmierć jedynego Syna. Jeżeli godzien 
jest Bóg naszej czci i uwielbienia jako Stwórca, jeśli o zawrót głowy przyprawia nas 
nieskończony bezmiar wszechświata, tym bardziej godzien jest naszej czci i uwielbienia, 
gdyż zbliża się do nas w Swej niepojętej miłości i łasce w postaci Swojego Syna. Czy 
mielibyśmy podziwiać stworzenie a z niedowiarstwem i obojętnym milczeniem 
ustosunkować się do największego czynu Bożego? Rozmyślania na temat cierpienia 
i Krzyża Jezusa Chrystusa są nam potrzebne. Tak jak chleb powszedni jest nam 
potrzebny i wracamy do niego każdego dnia, tak samo do zbawienia potrzebne jest 
pielęgnowanie społeczności z cierpiącym i ukrzyżowanym Chrystusem. Dlatego niech nam 
Bóg pobłogosławi ten czas pasyjny. 

ML 
Brazylijskie wspomnienia cz. II 

 
Podróż studyjna do Brazylii z okazji 100-lecia OBRA GUSTAVO ADOLFO.  

 
Po całodniowej podróży samochodem dotarliśmy z powrotem do 

Cuiaby, skąd czekała nas sześciogodzinna podróż samolotem na południe 
kraju do Foz do Iguacu, z dwoma przesiadkami w Brasilii i Curitibie. Jest 
to miasto znajdujące się na granicy trzech państw: Brazylii, Paragwaju 
i Argentyny, gdzie na rzece Parana wybudowano na przełomie lat 70-tych 
i 80-tych ubiegłego stulecia największą jak dotąd na świecie elektrownię 
wodną ITAPU. Była to paragwajsko-brazylijska inwestycja, która doprowadziła do 
olbrzymiego wzrostu gospodarczego tamtejsze tereny, zmieniła bieg rzeki Parana 
i spowodowała dotkliwe spustoszenie środowiska naturalnego. Jednakże osiągnięcia 
współczesnej inżynierii są nie do podważenia. Każdego roku 18 turbin wytwarza 
ok. 75mld kW. 

Drugą rzeczą, z której słyną te tereny są nieprawdopodobnie piękne wodospady – 
Cataratas do Iguacu. Ten bez wątpienia jeden z najwspanialszych cudów natury wpisano 
w 1986r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Wody 



Iguacu spadają z wysokości 80m do wąwozu, tworząc 275 oddzielnych wodospadów. 
Rzeka, spływając kaskadami w przepaść, nieustannie rozpyla kropelki wody, dzięki czemu 
na niebie stale rysują się wspaniałe tęcze. 

Foz do Iguacu było miejscem, w którym odbył się Synod Kościoła Luterańskiego 
w Brazylii. Można tam było spotkać przedstawicieli wielu parafii, jak również całe 
kierownictwo Kościoła. Wysłuchaliśmy sprawozdań poszczególnych komisji i dyskusji nad 
tymi sprawozdaniami. Omawiano też pracę misyjną kościoła wśród Indian. Zadaniem 
Synodu był również wybór sekretarza generalnego /biskupa/. Sytuacja była o tyle trudna, 
że przed trzema tygodniami zmarł na malarię faworyt na to stanowisko. Cdn. 

TM 
 

7 ale jakich? 
Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego 

nie zauważasz? (...) Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie 
pięścią. Nie pościcie tak, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości.(...) Lecz to jest 

post, w którym mam upodobanie:(...) że podzielisz twój chleb z głodnym(...) a od 
swojego współbrata się nie odwrócisz(...) wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, 

a twój zmierzch będzie jak południe. 
/Iz 58,1-10/ 

 
Czas pasyjny to 7 tygodni, w których wspominamy ostatni etap ziemskiej 

działalności Pana Jezusa. Czas, który nieuchronnie przybliża nas do Golgoty, miejsca, 
w którym nasz Zbawiciel oddał swoje życie za nasze wybawienie. Oddał to, co miał 
najcenniejszego, byśmy mogli żyć z nim na wieki. Jego cierpienie jest prezentem dla nas. 
Prezentem, na który nie zasłużyliśmy, którego wartości nie jesteśmy sobie w stanie 
wyobrazić. Prezentem, który wystarczy rozpakować. Jak? Codzienne życie z Bogiem, 
słuchanie Jego głosu i wypełniania Jego woli względem nas, to nasze zadania. Nie zawsze 
łatwe, nie zawsze przyjemne, ale pamiętajmy, On oddał dla nas swoje życie, w zamian 
oczekując jedynie wierności. Nagroda jest wielka. Kolejnych 7 tygodni to czas, w którym 
możemy na chwilę zwolnić, zastanowić się nad tymi słowami, nad tym, czy chcemy, czy 
Ty, czy ja chcę przyjąć ten dar, który Bóg zesłał w swoim Synu. To nie czas na puste 
gesty, odmawianie sobie, dla odbycia rytuału, czegokolwiek. To czas na prawdziwą, 
głęboką refleksję nad sobą, nad swoją relacją z Bogiem i drugim człowiekiem, nad 
zdolnością do poświęcenia się dla niego. To może też czas na rezygnację z czegoś, co 
zajęło w naszym życiu bardzo ważne miejsce. Ale nie dla samej rezygnacji, dla 
wypełnienie tego czasu nową treścią. 

 
*** 

 
7 bez to akcja mająca skłaniać do świadomego i pełnego przeżywania czasu pasyjnego. 
Skłaniająca do zastanowienia się nad treścią naszego życia. Proponująca wprowadzenie 

zmian w rytmie życia, bo tam, gdzie jest miejsce na rezygnację, jest miejsce na coś 
nowego. Nasze 7 bez może się stać naszym 7 z... a może nawet więcej niż 7? 

Zapraszam na www.7bez.pl. 
SS 

UWAGA! Rozwiązanie konkursu! 
 Pora rozwiązać konkurs ogłoszony w styczniowym numerze Biuletynu. Rozwiązanie 

brzmi: Dziś narodził się nam Zbawiciel! A nagrodę za prawidłowe odpowiedzi 
otrzymują:  

Michał i Szymon Jarzyna 
Gratulujemy i zapraszamy do kancelarii parafialnej po odbiór nagrody! 

DZME - zaproszenie 
 W dniach 18-19. lutego odbył się kolejny Diecezjalny Zjazd Młodzieży 

Ewangelickiej. Spotkanie odbyło się w Bytomiu-Miechowicach (z udziałem 
przedstawicieli Warszowic i Żor). Zachęcamy młodzież do udziału w zjazdach, 
najbliższy już 19. marca w Mikołowie! Zapraszamy! 

 
 



Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w marcu odbywają się w Warszowicach o godz. 8:00 i w Żorach 

o 9:15 
 Zapraszamy też na nabożeństwa tygodniowe w środy o godz. 16:00 w 

Warszowicach i o 17:30 w Żorach. 
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 

Zapraszamy! 
 Spotkanie Koła Pań w Warszowicach rozpocznie się we wtorek, 8. marca o 17.00. 

Zapraszamy! 
 Zapraszamy na Spotkanie z Biblią, które odbędzie się we wtorek, 22. marca 

o godz. 17:00 w Żorach 
 Marcowym Solenizantom i jubilatom składamy życzenia Bożego prowadzenia 

na kolejny rok. 
 Pamiętajmy o odpisaniu 1% naszego podatku na Organizacje Pożytku 

Publicznego. Szczegóły w lutowym Biuletynie (wydanie internetowe na 
www.luteranie.webd.pl) 


