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Hasło miesiąca:
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
/J 13,35/

Powitanie
Ostatnie tygodnie przyniosły nam szereg wydarzeń, które nikogo nie pozostawiały
obojętnym. Każde z nich pozostawiło, mniej lub bardziej wyraźny i trwały, ślad w naszej
pamięci. Pożegnaliśmy zwierzchnika diecezji katowickiej naszego kościoła, księdza
biskupa Tadeusza Szurmana. Mieliśmy okazję obserwować Zimowe Igrzyska Olimpijskie,
starty i sukcesy reprezentantów Polski. Niestety, pod koniec miesiąca piękno święta
sportu ustąpiło dramatowi bratobójczych starć na kijowskim Placu Niepodległości. Teraz
wkraczamy w czas pasyjny, czas refleksji i skupienia. I przez ten czas też nie powinniśmy
przejść tak, by nie pozostał w nas żaden ślad. Pasja to okres, w którym wspominamy
poświęcenie naszego Zbawiciela. Jego śmierć i zmartwychwstanie to szansa na ratunek
dla każdego z nas. To rewolucja, jakiej możemy doświadczyć sami bez masowego
wychodzenia na ulice. Czy wykorzystamy tę szansę, zależy tylko od nas. Pasję, a także
ślad po wspomnianych wydarzeniach znajdziecie w 50. numerze Biuletynu Parafialnego,
z tej okazji do grona autorów powraca inicjator jego wydawania.
____________________________________________________________________________|SS

Oto idziemy do Jerozolimy...
Idziesz też? Już sama obecność na nabożeństwach okresu Pasyjnego czyni cię
towarzyszem samego Zbawiciela. Razem z Nim, bliżej Niego lub na dystans, zasłuchany
lub obojętny, idziesz. Taki jest czas, taka pora w liturgicznym kalendarzu, by iść aż pod
krzyż, stamtąd do Pustej Groty i znów dalej... Znasz to od lat. Lecz gdy przemawia Bóg,
gdy słyszysz Jego Słowo, trudno oprzeć się wrażeniu, że chodzi Mu o całego ciebie. On
lepiej od nas wie, jak łatwo dajemy się usidlić własnym przyzwyczajeniom. Nawyki
uskuteczniają realizację codziennych obowiązków, niestety kosztem świadomego
przeżywania. Niemal wszyscy prorocy na czele z Jezusem piętnują taką postawę, gdy
dotyka relacji człowieka i Boga. Dotyczy to także nas, chrześcijan. Dlaczego na kartach
Nowego Testamentu tak często znajdujemy wyrażenia: Odnówcie się, przemieńcie się,
obudźcie się, szukajcie, trwajcie, naśladujcie, wyczekujcie, służcie? Nie ma tu miejsca na
rutynę! Nie ma czasu na bezmyślność. Nawet Pan Bóg doskonale wie, jak trudno nam
wyrwać się z przeklętego kręgu własnych przyzwyczajeń, twierdzeń czy przekonań. Jeśli
wierzymy w coś bardziej, niż wierzymy Bogu, jeśli na coś się „nakręcimy”, idziemy do
przodu, nie bacząc na nic. Tym sposobem narażamy się na niebezpieczeństwa (o które
później obwiniamy Boga), omijamy rzeczy naprawdę ważne a nawet zbawienne. Tak
jest w codziennych relacjach, tak bywa i z wiarą.
Okres Pasyjny jest czasem ustąpienia. Jak niegdyś młodzież ustępowała miejsca
siedzącego osobie starszej w zatłoczonym autobusie, tak wierzący stale są wzywani do
ustępowania swego miejsca Panu Bogu. Zwłaszcza w Pasji, nie inaczej pod Krzyżem. Syn
Boży zrezygnował przecież ze swego Tronu, swojego Królestwa, z siebie samego a nawet
ze swojego życia. A to, co w nas ludzkie, chce władać i panować. Grzeszna natura zawsze
wie lepiej od Boga.
Życzę wam, drodzy Żorsko-Warszowiccy czytelnicy, tak jak życzę sobie, abyśmy potrafili
ustępować miejsca Temu, który pierwszy tego dokonał dla nas. I zwyciężył, obficie
obdarowując Prawdziwym Życiem tych, którzy nie chcą zachować życia swego dla siebie.
Ale nie próbujmy tego sami. Zdajmy się na Niego. W modlitwie, w lekturze Pisma,
w społeczności Kościoła. W końcu po to idziemy do Jerozolimy, aby Bóg odniósł
zwycięstwo nad tym, co w nas ludzkie, przemijalne i grzeszne! Serdecznie pozdrawiam!
________________________________________________________________|ks. Bartosz Cieślar

Biuletyn Parafialny

Z numeru pierwszego...
„Jest nam niezwykle miło zaprezentować pierwszy numer żorsko-warszowickiego
Biuletynu Parafialnego. Od razu powstaje pytanie Po co taki biuletyn? Dla informacji, do
przemyśleń, dla przypomnienia ważnych spraw. (...) Jest też w biuletynie miejsce dla
was, może dla waszej twórczości (wiersze, opowiadania), może ktoś lubi pisać o czymś,
co mogłoby się tu znaleźć. Może jakaś ciekawa historia z pointą? (...) Jeśli ktoś ma jakieś
ogłoszenie kierowane do naszych Parafian, również prosimy o przesłanie.”
(sierpień 2008)
To fragmenty powitania z pierwszego numeru Biuletynu Parafialnego. Zachęta do
współpracy i jego współtworzenia jest aktualna i teraz. Serdecznie zapraszam do
podzielenia
się
swoimi
przemyśleniami!

________________________________________________________________
Tadeusz Szurman

Wieczność
Narodziny są krzykiem życia
wśród radości żyjących.
Śmierć, odwrotnie, z płaczem
wychodzi na spotkanie
I choć to logiczne
nie wiedzieć
dlaczego przy noworodku
zbiera się nadzieja,
a przy pożegnaniu
nieproszony smutek
Między jednym a drugim
jest przepaść czasu,
leżąca w rękach
myślącego człowieka.
Jeden uczynił niebo,
innego stać tylko na piekło.

Nie trzeba się jednak smucić,
kiedy zjawia się dar życia
i sztucznie cieszyć
z wiecznego rozstania.
Może należy odwrócić
tradycję odwiecznego myślenia,
może tak zwyczajnie
bezgranicznie zaufać Stwórcy?
Wtedy to, co niepewne
stanie się pewnością
i nie będzie już ważne,
czy śmiejemy się na początku, czy na
końcu,
a płaczemy na wejściu czy u kresu,
lecz czy jesteśmy u Boga na zawsze.

Śp. Ks. bp Tadeusz Szurman
Na przełomie stycznia i lutego pożegnaliśmy zwierzchnika diecezji
katowickiej naszego kościoła i duszpasterza parafii w Katowicach. Był
ważną postacią kościoła i regionu, autorem wielu teologicznych,
historycznych i społecznych tekstów, a także trzech tomików wierszy.
W naszej pamięci pozostaną wspomnienia spotkań i słów, jakie do nas
kierował także przy okazji wizyt w naszych parafiach.

_____________________________________________________
Wydarzenia
 W minionym miesiącu Chrzest Św. przyjęła Kinga Marcinkowska (Żory).
Jej, oraz jej rodzicom życzymy Bożej opieki każdego kolejnego dnia.
 W sobotę, 8 lutego, w żorskim kościele odbył się drugi Inny Wieczór. Tematem
spotkania była maksyma olimpijska „Szybciej-Wyżej-Mocniej”, wspólny śpiew
poprowadził Zespół Młodzieżowy z Wisły-Centrum a rozważanie wygłosił
ks. Henryk Reske z Orzesza. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowań,
serdecznie dziękujemy.
 W sobotę, 1. marca na spotkaniu żorskiego oddziału PTEw Mariola i Roman
Fengerowie, koordynatorzy ogólnopolskiej akcji Prezent pod Choinkę,
opowiadali o przebiegu akcji, przygotowaniach zebranych paczek do wysyłki do
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miejsc docelowych, w tym roku prezenty trafiły do dzieci na Ukrainie, Białorusi
i w Rumunii.
 Osobom obchodzącym w marcu urodziny i jubileusze życzymy Bożego
błogosławieństwa i bliskości w dalszych latach.
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w niedziele o 8:00
w Warszowicach i 9:15 w Żorach.
 W czasie pasyjnym zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa w środy o 16:00
w Warszowicach i 17:30 w Żorach.
 Zapraszamy na Światowy Dzień Modlitwy 7. marca o 17:00 w Warszowicach.
Liturgię tegorocznego ekumenicznego spotkania kobiet przygotowały chrześcijanki
z Egiptu pod hasłem „Strumienie na pustyni”.
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
Młodzieży polecamy Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej we Wrocławiu (46.07). Szczegóły na spotkaniach młodzieżowych i w Internecie. Zgłoszenia do końca
marca
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula
tel. 032-435-01-24; 602-785-087
e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm
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.
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com)

Praktykant – mgr teol. Karol Długosz
Tel. 728-704-263
e-mail: karol.dlugosz@gmail.com
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.

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice

