
 
Hasło miesiąca: 

Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją. 
/Łk 20,38/ 

Powitanie 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Biuletynu wykorzystujący możliwości nowego 

urządzenia zakupionego przez parafię, dziękujemy, że zechcieliście wesprzeć ten zakup 

swoją ofiarą. W numerze znajdziecie garść ogłoszeń, przemyśleń i impulsów na czas 

pasyjny. Pasja kojarzy się głównie z trzema znaczeniami – dla jednych to 

zainteresowanie, hobby, dla innych silny gniew, wzburzenie (szewska pasja), jeszcze 

innym to słowo kojarzy się głównie z filmem Mela Gibsona sprzed prawie 10. lat. Każde z 

tych znaczeń wiąże się z dużą siłą (emocji, przekazu) tak, jak łacińskie znaczenie (passio 

– męka). Jak bardzo silna musiała być miłość Boga do człowieka, do Ciebie i mnie, że 

zdecydował się oddać na hańbiącą śmierć jedynego syna po to, byśmy mieli szansę na 

ratunek? Błogosławionego czasu Pasji! 
_____________________________________________________________________________SS  

Wezwanie do pokuty 

Trwa czas pasyjny – czas poprzedzający świętowanie wielkich wydarzeń z historii 

Kościoła: Wielkiego Czwartku, Piątku i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to czas, 

w którym w sposób szczególny przystępujemy do Komunii, by przyjąć przebaczenie 

płynące z ukrzyżowanego za nas ciała Jezusa i Jego przelanej na Golgocie krwi. Czy 

jednak naprawdę szczerze zdajemy sobie sprawę z ogromu naszych win, naszych 

grzechów popełnionych względem Boga? Czy szczerze za nie żałujemy? 

Porównajmy krótko naszą sytuację duchową z tą, jaka panowała w Izraelu za czasów 

Jeremiasza. Napisał on do Izraelitów księgę, w której za Bożym nakazem ganił ich 

grzechy. W rozdziałach 2-7 wymienia m.in. bałwochwalstwo, obżarstwo, egoizm, 

zaniedbania wobec sierot i wdów, fałszywe prorokowanie, kłamstwa, a nade wszystko 

odstępstwo od Boga, zapomnienie o Jego Słowie. W rozdz. 8; 4-9 czytamy: Nikt nie 

ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim 

biegu, jak koń cwałujący w bitwie. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, 

synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce 

znać prawa Pana. Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste: 

W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli 

i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość?”  

A co Tobie Bóg ma do zarzucenia? Nie możesz odpowiedzieć, że nic, „gdyż wszyscy 

zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.” Zastanów się przez chwilę nad swoimi słowami, 

uczynkami, zaniedbaniami w domu czy w pracy. Czy zdajesz sobie sprawę, że nawet, 

gdyby była to tylko jedna jedyna rzecz popełniona przeciwko Bogu, to zasłużyłeś na 

karę? Tą karą jest wieczne potępienie i oddzielenie od Boga. To tak jakby wszystko złe, 

co do tej pory Ci się przydarzyło podnieść do potęgi – takie będzie piekło, z którego nie 

będzie już powrotu. Tak, Bóg mimo iż miłujący, to jest również sprawiedliwy i święty 

i dlatego właśnie musi ukarać każdy grzech.  

W Jezusie daje nam oczywiście rozwiązanie naszego grzesznego problemu. Tylko czy 

w Twoich uszach rozbrzmiewają Boże Słowa: „Nikt nie ubolewa nad swoją złością”? Czy 

wyczuwasz w nich Boże rozżalenie i zawiedziony głos? Jak to możliwe, że ON okazał nam 

tyle miłości, łaski i dobroci, a ludzie „pędzą na oślep”, „nie chcą znać prawa Pana”, 

„uwikłali się”? Jak to możliwe, że co tydzień słuchamy Bożego Słowa, a nasze życie nie 

ulega zmianie i wciąż brniemy w starych grzechach? Jak to możliwe, że bocian, 

synogarlica, jaskółka czy żuraw są rozumniejsze od człowieka? 

Jezus otwiera do nas swe ramiona. Czeka na naszą szczerą pokutę. Czeka aż zobaczymy 

nasze grzechy i zaczniemy nad nimi ubolewać. Czeka aż zaczniemy się zachowywać jako 
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mądrzy i znający Jego prawo. Wtedy On jako „wierny i sprawiedliwy odpuści nam grzechy 

i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” 
_____________________________________________________________________________MK 

7 Bez i 7 z... 

Choć czas pasyjny zbliża się już do półmetka, warto wciąż zastanowić się nad tym, jak 

zaakcentować jego wagę w naszej codzienności. W rozważaniach wspominamy ostatni 

etap działalności Jezusa Chrystusa na ziemi, zwieńczony krzyżową śmiercią, w której 

dokonało się dzieło zbawienia. W strasznych mękach, zarezerwowanych dla najgorszych 

zbrodniarzy Syn Boży wywalczył dla nas najcenniejszy dar – ułaskawienie od 

konsekwencji naszego grzesznego życia. Dziś, w czasach społecznej i religijnej wolności, 

nikt nie oczekuje od nas takiego poświęcenia. Wciąż jednak nie brakuje wokół nas tych, 

którzy są zdani na naszą pomoc. To dobry czas, by wejrzeć w siebie i rozejrzeć się wokół, 

by zdystansować się wobec własnych problemów i dostrzec problemy innych. 

Już od kilku lat w czasie pasyjnym uruchamiana jest strona internetowa 

7bez.cme.org.pl. Jest ona przygotowana tak, by odwiedzający mógł znaleźć impuls do 

refleksji nad swoim życiem i zachętę do tego, by spróbować spędzić trochę czasu bez 

rzeczy, które nie pomagają, a być może nieraz wręcz zakłócają naszą relację z Bogiem 

i drugim człowiekiem, bo „tam, gdzie jest miejsce na rezygnację, jest miejsce na coś 

nowego”. 

Kolejna akcja prowadzona w naszym kościele 

w czasie pasyjnym to Skarbonka 

Diakonijna. W tym czasie organizatorzy 

zachęcają, by rezygnować z drobnych 

przyjemności, a zaoszczędzone w ten sposób 

fundusze zbierać do przygotowanych 

papierowych skarbonek. Zebrane w ten sposób 

ofiary zostaną przekazane na rzecz osób potrzebujących. Skarbonki są wyłożone 

w kościele, w razie, gdyby ich zabrakło, ofiary można zbierać np. w kopercie. W okresie 

Świąt Wielkanocnych skarbonki należy przynieść na parafię, skąd trafią one do Diakonii 

KEA. 

_______________________________________________________________________  

Nowe ksero w parafii 

W minionym miesiącu Parafia w Żorach zakupiła nowe ksero marki Brother. 

Zakup okazał się konieczny ze względu na skrajne wyeksploatowanie dotychczasowej 

maszyny kserującej. Nowa maszyna pozwala szybko i wydajnie drukować oraz powielać 

niezbędne materiał, także w kolorze.  

Wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego ksero, składam serdeczne 

podziękowania za wsparcie tego dobrego dzieła. 

Serdeczne Bóg zapłać! 

Ks. Tadeusz Makula_________________________________________________ 

Wydarzenia 

 W lutym w Żorach Chrzest Św. Przyjęli: Kacper Kruszyński i Karina 

Kazanecka. Dzieciom, oraz ich rodzicom życzymy Bożego prowadzenia i opieki. 

 Marcowym jubilatom i solenizantom życzymy Bożego błogosławieństwa i łaski 

na dalsze lata.  
 

Ogłoszenia 

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach:  

 Niedziele 
Nabożeństwa 
Tygodniowe 

(Środa) 

Wielki 
Czwartek 

Wielki 
Piątek 

Wielkanoc 

Warszowice 
8:00  16:00 16:00 16:00 

 
8:00 

Żory 
9:15 17:30 17:30 9:15  

17:30 
9:15 

 W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne.  

 W Wielki Czwartek i Wielką Sobotę Pasyjne Dni Skupienia dla Dzieci i Młodzieży 

o godz. 9:00 w Żorach. 
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 W niedziele, 17. marca w Warszowicach i 24. marca w Żorach, zapraszamy 

seniorów naszych parafii na pasyjne spotkania w salach parafialnych.  

 W sobotę, 16. marca w Żorach odbędzie się IX Ogólnopolski Przegląd Chórów 

Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. O godz. 16:00 w kościele 

ewangelickim w Żorach odbędzie się koncert chórów w ramach Przeglądu. 

Zapraszamy. 

 30. marca o godz. 22:00 rozpocznie się w kościele w Skoczowie kolejna 

Bezsenna Noc. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „Czy to ma sens?”. 

Zachęcamy do wzięcia udziału. 

 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. 
 

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: szymon.samoraj@gmail.com) 
 


