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Hasło miesiąca:
Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
/Rz 8,31/

Powitanie
W długiej podróży zwykle są dwa punkty, na których szczególnie się koncentrujemy.
Pierwszy
to
jej
rozpoczęcie,
poprzedzone
drobiazgowymi
przygotowaniami,
oczekiwaniem. Drugim jest finał, moment dotarcia do celu. Kilka dni temu wyruszyliśmy
w drogę czasu pasyjnego. Każdy kolejny dzień przybliża nas do momentu kulminacyjnego
– wydarzeń Wielkiego Piątku – ponurego końca ziemskiej wędrówki Syna Bożego,
a jednocześnie tchnącego nadzieją rozdarcia świątynnej zasłony – nieprzekraczalnej
bariery oddzielającej człowieka i Boga. W tym czasie pasyjnym chcemy zwrócić Waszą
uwagę na Siostry i Braci w Chrystusie, dla których przyznawanie się do Pana codziennie
jest kwestią życia i śmierci (dosłownie!), których wiara jest próbowana w ogniu. Nie
zapominajmy, że nasza wolność wyznawania swojego Boga nie jest udziałem wszystkich
chrześcijan. W trudnej sytuacji znajdują się także nasi współwyznawcy z Ukrainy, rzuceni
w wir politycznego konfliktu. Ważne jest, byśmy nie zapominali w naszych modlitwach
o Siostrach i Braciach w Chrystusie, którzy doświadczają na co dzień nienawiści i strachu
o swoją przyszłość. Niech ich los nie będzie nam obojętny. Po raz kolejny pokazujemy
też, w jaki sposób możemy wesprzeć tych, którzy potrzebują naszej pomocy a są tuż
obok. Służyć temu celowi może akcja Skarbonka Diakonijna. Propozycję przeżycia czasu
pasyjnego inaczej znaleźć można też na stronie www.7bez.cme.org.pl, zgodnie z hasłem
akcji Tam, gdzie jest miejsce na rezygnację, jest miejsce na coś nowego. Do tego
garść zaproszeń i ogłoszeń. Błogosławionego Czasu Pasji!
____________________________________________________________________________|SS

I prześladować was będą ze względu na Imię Moje...
Korea Północna, Somalia, Irak, Syria, Afganistan, Sudan, Iran, Pakistan, Erytrea, Nigeria
– Czy wiesz, co łączy te kraje i dlaczego w takiej kolejności zostały wymienione? Otóż
jest to lista 10 krajów, w których chrześcijanie cierpią największe prześladowania tzn. są
ranieni, torturowani czy zabijani ze względu na wyznawaną przez siebie wiarę. Open
Doors (organizacja, która poprzez swoje projekty chce wspierać i zachęcać cierpiących
chrześcijan, by mimo prześladowań żyli w wierze, wzmacniali swoje kościoły i głosili
Ewangelię nawet we wrogim otoczeniu) szacuje, że na świecie jest około 100 milionów
ludzi prześladowanych z powodu tego, że wierzą w Jezusa Chrystusa.
O prześladowaniu nie mówimy jednak tylko wtedy, gdy wierzący są torturowani czy
zabijani, tak jak dzieje się to w wielu w/w krajach. Prześladowanie ma miejsce także
wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na
utrzymanie, kiedy dzieci z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą dostać się
do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia, kiedy chrześcijanie,
z powodu presji otoczenia lub w obawie o swoje życie, muszą opuścić swoje rodzinne
strony. Tak samo jak w przypadku, kiedy zabrania się chrześcijanom budowania
kościołów, czy spotykania się w prywatnych domach, jak również gdy przez uciążliwe
procedury utrudnia się lub wręcz uniemożliwia rejestrację chrześcijańskiego kościoła bądź
organizacji.
Powyższe przykłady można określić mianem dyskryminacji, ale nie zmienia to faktu, że
są one zakazane przez międzynarodowe konwencje oraz deklaracje i powinno się im
przeciwdziałać.
Ze strony internetowej Open Doors dowiadujemy się, że w Korei każda jednostka, która
nie jest poddana kontroli rządu, zostaje zniszczona, więc chrześcijanie pozostają
w ukryciu na tyle, na ile to możliwe. W Somalii szpieguje się ludzi, kontroluje wioski
i maszty transmisyjne sieci komórkowych, za których ochronę płaci się haracz grupie Al-
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Szabab. Dlatego też władze mają dostęp do wszystkich rozmów i SMS-ów, podsłuchując
rozmowy chrześcijan. W Iraku chrześcijaństwo zostało zepchnięte do sfery prywatności
w tym sensie, że nie wolno głośno śpiewać, modlić się czy wielbić Boga. Publiczne
wyrażanie wiary jest bardzo ryzykowne, a kościoły i klasztory są albo wyburzane, albo
zamieniane w miejsca użyteczności publicznej dla muzułmanów. W tym Państwie
Islamskim nie jest możliwe jakiekolwiek życie Kościoła jako organizacji. To, czy takie
przypadki prowadzą do prześladowania czy tylko dyskryminacji, nie ma żadnego
znaczenia. Nie chodzi o to, jak to nazwiemy - chodzi o to, że coś takiego ma miejsce i nie
możemy przejść obok tego obojętnie.
Tym bardziej, że w ostatnich latach obserwuje się, że sprawcami prześladowań coraz
częściej są osoby z najbliższego otoczenia ofiar. Zjawisko to też nazywamy
prześladowaniem, ponieważ dla ofiar nie ma znaczenia czy cierpieniem obarcza ich
państwo czy sąsiedzi. Niestety, w przypadkach prześladowań państwo rzadko
interweniuje - często chrześcijanie nękani przez okoliczną społeczność nie otrzymują
pomocy ze strony policji czy wojska, nie wszczyna się dochodzeń, a ciemiężyciele nie
ponoszą żadnej kary za swe czyny.
Przypadki udokumentowane przez Open Doors świadczą o tym, że prawo do wyboru
i praktykowania własnej religii jest jednym z najczęściej naruszanych praw na świecie.
A prawo to jest przecież najstarszym z praw człowieka.
Mówi o nim Artykuł 18
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w 1948 r. przez Organizację Narodów
Zjednoczonych.
(opracowano na podstawie strony www.opendoors.pl)
Może powiesz: To niesprawiedliwe! albo: Dlaczego Bóg do tego dopuszcza, skoro ludzie ci
wierzą w Niego?
Odpowiedź znajdujemy w Bożym Słowie, gdzie czytamy między innymi słowa Jezusa:
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.” (Mt 5:10)
Prześladowania zostały niejako wpisane w chrześcijańskie życie, by wypróbować
autentyczność wiary i determinację do pójścia za Jezusem. Powyższe przykłady dotyczą
dalekich, obcych krajów. Chociaż może nawet niektórzy z nas doświadczają podobnych
sytuacji w pracy czy w sąsiedztwie. Nawet jednak jeśli nie (dzięki Bogu) to czy
zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest Twoja wiara? Czy byłbyś gotowy cierpieć z jej
powodu? Czy jesteś świadomy tego, że wobec narastającej islamizacji Europy możesz
kiedyś stanąć przed takimi pytaniami? Jak wtedy odpowiesz i jak się zachowasz? Ile
warta jest dla ciebie śmierć Jezusa na krzyżu? Pomyśl czym są/byłyby nasze cierpienia
wobec tych, które Jezus musiał znieść, by nas zbawić... Opuścił Niebo, stał się
człowiekiem, był niezrozumiany przez wielu, pogardzany, wyśmiewany, opluwany, bity,
torturowany i wreszcie został ukrzyżowany. Dlaczego? Bo Cię tak bardzo kocha! A czy Ty
kochasz Jego na tyle, by stawić czoła nadchodzącym na ciebie cierpieniom?
____________________________________________________________________________|MK

Temat prześladowań, z jakimi zmagają się chrześcijanie w różnych częściach świata jest
niezwykle szeroki. Każdego dnia przybywa dramatycznych świadectw naszych sióstr
i braci w Chrystusie opisujących agresję, z jaką spotykają się tylko dlatego, że nie
wstydzą się swojej wiary. Polecamy stronę internetową organizacji Open Doors
(www.opendoors.pl), na której znajdują się aktualne relacje prześladowanych i tych,
którzy spieszą im z pomocą. Jeśli powyższy tekst, albo któraś z relacji ze strony
internetowej dotknęła Cię szczególnie, zachęcamy do podzielenia się swoimi
przemyśleniami. W Biuletynie Parafialnym znajdzie się miejsce na ich publikację.
_______________________________________________________________________________

W lutym minął rok od krwawych starć na kijowskim Majdanie Niezależności. Niestety,
zmiany polityczne na Ukrainie nie przyniosły stabilizacji. Konflikt przeniósł się na wschód
kraju, w walkach w Donbasie, mimo kolejnych ogłaszanych rozejmów, wciąż giną
i odnoszą rany cywilni mieszkańcy tych terenów. Z bliska te wydarzenia obserwują Agata
i ks. Pavlo Shvarts, którzy w ramach Niemieckiego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła
na Ukrainie i przy wsparciu Centrum Misji i Ewangelizacji, służą wśród ukraińskiej
społeczności
ewangelickiej.
Swoje
działania
relacjonują
na
blogu
(www.naukrainie.blogspot.com), oto wpis z 27 stycznia tego roku – wciąż aktualny.
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Pamiętajmy o Siostrach i Braciach na Ukrainie w naszych modlitwach. Niech dobry Bóg
ma ich w swojej opiece.
Wtorek, 27 stycznia 2015

Modlitwa
Dużo czasu minęło od ostatniej mojej publikacji na blogu, ale to nie oznacza, że
o nim zapomniałam. W naszym życiu wiele się wydarzyło. Dużo wyjazdów
i przyjazdów, przygotowań przedświątecznych, konferencji. W kraju również dużo
się wydarzyło, niestety w większości nieprzyjemnych rzeczy a zwłaszcza w ostatnich
dniach. Mimo obiecanego zawieszenia ognia, nic z tego nie wyszło. Od samego
początku separatyści naruszali to porozumienie, a w ostatni weekend znowu
zaatakowali ze wzmożoną siłą. Co najgorsza oni atakują nie tylko wojskowe cele,
ale również i cywilne. Tyle ludzi gnie tylko ze względu na czyjeś ambicje. Sama
tylko myśl o tym przygniata i motywuje jeszcze bardziej do modlitwy.
Zachęcam was i proszę, nie zapominajcie w modlitwach o tych cierpiących ludziach
na Ukrainie, którzy tak bardzo potrzebują pokoju przede wszystkim Bożego, ale i
tego ziemskiego.
_______________________________________________________________________________

Wiara i Miłosierdzie
Już po raz dziesiąty zachęcamy do włączenia się do pasyjnej akcji
Diakonii naszego Kościoła. Jak to zrobić? Wystarczy zabrać do domu
kartonową skarbonkę wyłożoną w kościele, przez cały czas trwania
czasu pasyjnego odkładać w niej pieniądze (np. zaoszczędzone na
ograniczeniu własnych przyjemności) i zebraną kwotę złożyć na
parafii w czasie Wielkanocy. Zebrane w ten sposób fundusze wesprą
rehabilitację i leczenie osób starszych, którymi Diakonia się opiekuje.
Nawet symboliczna ofiara ma duże znaczenie!

_______________________________________________________________________________

1% ma znaczenie
Jak co roku przed nami okres rozliczeń podatkowych.
Po raz kolejny mamy szansę wesprzeć wybrane
organizacje i ich działalność decydując o przydziale
części należnego państwu podatku. Zachęcamy do
wzięcia pod uwagę tych celów przy wyborze, komu
chcemy przekazać 1% naszego podatku:
Jak przekazać 1% podatku:
W rozliczeniu rocznym w rubryce I, pozycja 131
„Numer KRS” należy wpisać: 0000037904, natomiast
w rubryce J, pozycja 133 "Cel szczegółowy 1%”:
19209 Czerny Barbara
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego –
dzięki temu będzie wiadomo, kto udzielił wsparcia.

Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła EwangelickoAugsburskiego

Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej

KRS: 0000225011

KRS: 0000260697

_______________________________________________________________________________

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice
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Apel chórzystów w sprawie naboru nowych członków!!!
Szanowni wierni naszego Kościoła. Gorąco prosimy o wzmocnienie szeregów naszego
chóru. Pamiętamy jeszcze te czasy, kiedy w latach 80-tych i 90-tych przeżywaliśmy czas
największej świetności naszego chóru, ponieważ byliśmy bardzo liczni. Nasz chór brzmiał
znacznie lepiej niż obecnie, bo nasze szeregi się przerzedziły i mamy zaledwie 2 tenory
(dwa męskie głosy).
Stąd nasz apel - POMÓŻCIE NAM BRZMIEĆ JAK DAWNIEJ!
Spotykamy się zawsze w poniedziałki o godz. 17:30 -TO TYLKO RAZ W TYGODNIU!
Gorąco zapraszamy i wpisujemy nasz apel w Wasze serca!
"Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest
miła" /Ps. 147,1/
Członkowie chóru Parafialnego w Żorach
Zachęcamy również parafian z Warszowic, którzy chcieliby zasilić szeregi chóru, do
udziału w próbach.
_______________________________________________________________________________

|Wydarzenia
 W lutym w kościele w Żorach Chrzest Św. przyjął Artur Sitek. Jemu, oraz
Jego najbliższym życzymy Bożej bliskości i opieki.
 Świętującym w marcu urodziny i jubileusze życzymy, by nasz Bóg prowadził
ich każdego kolejnego dnia do siebie.
|Ogłoszenia

 Zapraszamy na Nabożeństwa w naszych parafiach w czasie pasyjnym:
Niedziele

Warszowice
Żory

8:00*
9:15*

Tygodniowe
Nabożeństwa
Pasyjne
Śr 16:00
Śr 17:30

Wielki
Czwartek

Wielki
Piątek

Wielkanoc

16:00*
17:30*

16:00*
9:15*
17:30*

8:00
9:15

*Nabożeństwa połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.
 W czasie niedzielnych nabożeństw zapraszamy dzieci na Szkółkę Niedzielną.
 6.03 zapraszamy do Jastrzębia-Zdroju na kolejny Światowy Dzień Modlitwy.
Liturgię przygotowały w tym roku chrześcijanki z Bahamów. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 17:00.
 XI Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej
będzie miał miejsce w żorskich kościołach: św. Filipa i Jakuba w Śródmieściu
(przesłuchania) i ewangelicko-augsburskim Zbawiciela (koncert). Przegląd
odbędzie się 21 marca, początek przesłuchań o godz. 10:15. Wg aktualnego planu
wezmą w nim udział cztery chóry działające przy parafiach ewangelickich, ze
Skoczowa, Gliwic, Rybnika i Krakowa. Koncert w kościele ewangelickim
zaplanowany jest na godz. 16:00.
 Zapraszamy na pasyjne Spotkania Seniorów naszych parafii. Odbędą się one
w niedziele: 22 marca w Warszowicach i 29 marca w Żorach po nabożeństwach.
 24.03 o 17:30 na parafii w Żorach rozpocznie się kolejna Godzina Biblijna.
Zapraszamy.
 W Wielki Czwartek (2.04) i Wielką Sobotę (4.04) będą miały miejsce Pasyjne Dni
Skupienia dla dzieci i młodzieży. Spotkania rozpoczną się o godz. 10:00
w kościele. W Wielki Piątek wszystkich zapraszamy na nabożeństwa.
 4/5 kwietnia to data kolejnej Bezsennej Nocy. Więcej szczegółów tego spotkania
zostanie ogłoszonych wkrótce.
 We wtorek po Świętach Wielkiej Nocy (7.04) odbędzie się tradycyjny Diecezjalny
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Żorach. Młodzież zapraszamy na godz.
10:00.
 Zaplanowane na luty koncerty Zespołu CME mające służyć nagraniu materiału na
nową płytę zespołu odbędą się 17 i 18 kwietnia w Bielsku Białej. Więcej
szczegółów wkrótce.
 Zapraszamy na próby Chóru Kościelnego w poniedziałki o 17:30 w Żorach.
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Proboszcz - ks. Tadeusz Makula
tel. 032-435-01-24; 602-785-087
e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm

Wikariusz – ks. Karol Długosz
Tel. 728-704-263
e-mail: karol.dlugosz@luteranie.pl

ŻORY
WARSZOWICE
ul. Osińska 4
ul. Boryńska 1
44-240 Żory
43-254 Warszowice
tel/fax 032 4350124;
tel/fax 032 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:
czynna w poniedziałek
czynna w czwartki od 10:00 do 16:00
od 15:00 – 17:00.
i w Żorach j.w.
wtorek - piątek: 10:00 – 13:00.
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com)

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice

