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Hasło miesiąca:
Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca?
/Hi 4,17/

Powitanie
Październik to miesiąc, który rozpoczynamy Dziękczynnym Świętem Żniw.
Z wdzięcznością wznosimy nasze serca do Boga dziękując za błogosławieństwo dla
plonów. Jest to także okazja, by pomyśleć o naszych siostrach i braciach potrzebujących
naszej pomocy, czy to w domach opieki, czy w innych krajach. Koniec miesiąca to Święto
Reformacji, wspomnienie dzieła odnowy Kościoła, dzięki któremu otrzymaliśmy niezwykły
dar budowania osobistej relacji ze Stwórcą. Mamy wiele powodów do wdzięczności. Nie
zapominajmy o tym. Miłej lektury!
SS

Pierwsza niedziela października upłynęła pod znakiem dziękczynienia. Wierzący człowiek
wie, że każdy „datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości”
(Jakub 1,17), dlatego stara się okazać Mu wdzięczność za wszystko, co od Boga
otrzymuje. Wiele wersetów biblijnych przypomina o dziękowaniu i zachęca nas do tego.
I mam nadzieję, że wśród nas jest wielu, którzy każdego dnia dziękują Panu Bogu za
spożywane jedzenie, ubranie, dach nad głową, rodzinę...
W Słowie Bożym znajdujemy jednak również wiele wersetów (szczególnie na początku
listów apostolskich) zaczynających się od słów „Dziękuję Bogu zawsze za was” lub
„Dziękujemy Bogu (…) zawsze, gdy się za was modlimy.” Chodzi tu nie o dziękowanie za
powszedni chleb, lecz za dary wyższej rangi, nie o dziękowanie za coś, co ja mam, lecz
za dary, które mają inni. Paweł dziękuje Bogu za dary łaski udzielone różnym zborom.
Jakie to były dary? W 1. Liście do Koryntian czytamy, że było to „ubogacenie we wszelkie
słowo i wszelkie poznanie” oraz to, że świadectwo w Chrystusie zostało w nich
utwierdzone i że w ogóle nie brak im żadnego daru łaski. W liście do Kolosan Paweł
dziękuje za wiarę, miłość do innych, nadzieję a list do Filipian Paweł rozpoczyna od
wyrażenia wdzięczności za „społeczność w ewangelii”.
To jest optymizm chrześcijański! Mimo iż jego listy bardzo często piętnowały grzech i zło
szerzące się w kościołach (zbory nie zawsze stosowały się do zaleceń apostołów i nie
zawsze świeciły przykładem!), to do Pawła musiały jednak docierać również te dobre
wiadomości od zborów, które za każdym razem skłaniały go do modlitw dziękczynnych za
swoje duchowe dzieci.
A co z nami? Czy dziękujemy Bogu za dary łaski, jakich udzielił naszym bliskim, braciom
i siostrom w Chrystusie? Albo co ze swojej strony robimy, by i za nas ktoś dziękował
Bogu, by i o nas można było powiedzieć, że jesteśmy ubogaceni we wszelkie słowo,
poznanie, wiarę, miłość? Czy staramy się o rozwijanie tych duchowych darów, by
wzrastać w wierze? Czy jest to widoczne dla ludzi wokół nas?
Apostoł Paweł pod koniec pozdrowień w 1. Liście do Koryntian wyraża przekonanie, że
jeżeli Koryntianom jeszcze czegokolwiek brak, to Bóg utwierdzi ich aż do końca, tak że
będą „bez nagany w dniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” Życzę wszystkim
czytającym, by Bóg i nasze braki uzupełnił, by uczył nas przez Swoje Słowo, abyśmy
mogli wzrastać w wierze i dziękując za dary innych, sami również byli powodem do
dziękowania w modlitwach. A wszystko po to, byśmy byli gotowi na Jego powtórne
przyjście!
(opracowano na podstawie „Ubogaceni Duchem” z książki Ks. R. Trenklera „Zwyciężyłeś
Galilejczyku”)
MK

Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu /Dz 20,35/
Pudełko po butach, naklejka, kilka drobiazgów, sznurek. Tyle wystarczy, by dzieci na
Ukrainie otrzymały prezenty świąteczne. Po raz kolejny ruszyła akcja charytatywna CME
i Dakonii, Prezent Pod Choinkę. Po raz kolejny przygotowujemy paczki dla dzieci
z ubogich ukraińskich rodzin.
5 KROKÓW - JAK PRZYGOTOWAĆ SWÓJ PREZENT
1. Weź pudełko po butach o wymiarach około 30/20/10 cm, pomaluj je lub oklej
kolorowym papierem.
2. Zdecyduj, dla kogo przeznaczysz prezent. Masz do wyboru dzieci w różnym wieku,
dziewczynki i chłopców. Na pudełku naklej wybraną etykietę.
3. Zapełnij pudełko. Jeżeli chcesz, możesz włożyć do środka swoje zdjęcie, adres czy list
w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.
4. Pudełko zwiąż gumką lub sznureczkiem - NIE ZAKLEJAJ - ułatwi to pracę kontroli
celnej.
5. Przygotuj 10 zł jako opłatę na pokrycie kosztów organizacji akcji i transport.
UWAGA! Paczka powinna zawierać tylko nowe rzeczy.
Tak przygotowana paczka powinna trafić na parafię najpóźniej do 11. listopada.
Szczegółowy wykaz produktów, które mogą znaleźć się w paczce znajduje się w ulotkach
akcji i na stronie internetowej www.prezent.cme.org.pl
Wirtualna Paczka
Jest też możliwość zlecenia przygotowania paczki. Wystarczy do 31. października przelać
na konto CME 60zł i w tytule wpłaty wpisać „wirtualna paczka + płeć
(dziewczynka/chłopiec)”. Wirtualne paczki są przygotowywane dla nastolatków.
Szczegóły w ulotkach i w Internecie.
Chcesz współtworzyć Biuletyn Parafialny? Napisz na
szymon.samoraj@gmail.com lub przyjdź do Kancelarii Parafialnej! Czekamy na
Ciebie!
Wydarzenia
 W okresie od czerwca do września w naszych parafiach Chrzest Św. Przyjęli:
Barbara Czerny, Kacper Dziura, Tomasz Kusparek, Przemysław
Kawianowicz, Kacper Staniek, Laura Kotas, Maksymilian Pustelnik,
Bartosz Mrowiec oraz Marek Jużyk. Im i ich rodzinom życzymy wiele Bożego
błogosławieństwa!
 W tym samym czasie w związek małżeński wstąpili: Marcin Liberacki i Aneta
Puszcz, Wojciech Machowicz i Aleksandra Bombik, Przemysław Chudyk
i Wioleta Gibiec, Piotr Wala i Katarzyna Matuszczyk, Dawid Twardzik
i Anette Stencel oraz Józef Księżyk i Agata Skierska. Nowożeńcom życzymy
mądrości i prowadzenia naszego Pana w ich wspólnej drodze
 Wszystkim, którzy obchodzili w miesiącach letnich, wrześniu i październiku
urodziny i jubileusze życzymy kolejnych lat z łaską Bożą.
11. września żorska parafia obchodziła jubileusz 80-lecia kościoła Zbawiciela,
160-lecia samodzielnej parafii w Żorach i 450-lecie luteranizmu w mieście. Była to
także okazja do wspomnienia przypadającego w tym roku jubileuszu 35-lecia
służby w parafii obecnego proboszcza, ks. Tadeusza Makuli. Podczas uroczystego
nabożeństwa Słowem Bożym służył ks. bp Tadeusz Szurman a pieśnią uświetnił je
chór Largo Cantabile z Katowic.
 8. października podczas Synodu Diecezjalnego w Katowicach na drugą 10-letnią
kadencję zwierzchnika diecezji katowickiej naszego kościoła wybrany został
ks. bp Tadeusz Szurman. Życzymy mu Bożej mądrości i siły w dalszej służbie
w Kościele.

Ogłoszenia

 31. października obchodzić będziemy 494. pamiątkę Reformacji. Z tej okazji
zapraszamy serdecznie na uroczyste nabożeństwa o 16:00 w Warszowicach
i 17:30 w Żorach.
 Nabożeństwa w każdą niedzielę (oraz we wtorek, 1. listopada) odbywają się
o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach. W czasie nabożeństw odbywa się
także Szkółka Niedzielna dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.
 Spotkania Koła Pań odbędą się 7.11 w Żorach i 15.11 w Warszowicach o godz.
17:00. Serdecznie zapraszamy!
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
Zapraszamy wszystkich chcących wspólnie śpiewać na chwałę naszego Pana!
 W dniach 22/23. października w Krakowie odbędzie się kolejny DZME.
Zapraszamy młodzież na to spotkanie! W programie m.in. wizyta w Muzeum
Lotnictwa i Aqua Parku.
 Zapraszamy na Noc z Lutrem, która w tym roku odbędzie się w kościele
w Skoczowie. Początek 31. października o godz. 20:00.
 W Święto Reformacji w radiu i telewizji zostaną wyemitowane uroczyste
nabożeństwa:
TV Religia 30.10 (niedziela) godz. 11:00 nabożeństwo z kościoła Świętej
Trójcy w Warszawie (transmisja)
TVP2
31.10 (poniedziałek) godz. 16:55 nabożeństwo reformacyjne
z Wrocławia (retransmisja)
PR2
31.10 (poniedziałek) godz. 18:00 nabożeństwo z kościoła
Świętej Trójcy w Lędzinach Hołdunowie (będzie to nabożeństwo zarejestrowane
23.10 z okazji 25-lecia parafii, kazanie: ks. bp Jerzy Samiec)

