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Hasło miesiąca:
Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka.
/Tr 3,25/

Powitanie
Od Dziękczynnego Święta Żniw do Pamiątki Reformacji – te dwa uroczyste dni spinają
klamrą październikowe życie Kościoła. Oba te dni stanowią dowód niezwykłej wierności
i dobroci naszego Stwórcy, Jego obecności w naszym życiu na dobre i na złe. Obyśmy
nigdy o tym nie zapomnieli.
_____________________________________________________________________________SS

Nasze życie – nasza troska?
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam
dodane /Mt 6,33/
Znów mamy okazję, aby Bogu podziękować za plony, za zbiory z naszych pól, ogrodów,
działek – obfite, bądź całkiem skromne. Chociaż nie wszyscy z nas uprawiają cokolwiek
i nie wszyscy zbierają plony, jednak wszyscy powinniśmy i mamy za co dziękować. Znów
dzięki Jego opiece przeżyć mogliśmy kolejny rok, to On obficie zaspokaja wszelkie nasze
potrzeby. Robiąc zakupy w sklepach za pieniądze, których na nie nie brakuje, często
zapominamy, że to przede wszystkim dzięki Jego dobroci, a nie własnej pracowitości,
zapobiegliwości, możemy mieć wszystko, co do życia jest nam potrzebne. Sami staramy
się zabezpieczyć swój los, mieć więcej niż inni, także na „czarną godzinę”. Zapominamy
o Nim, pracując często i w niedzielę, zapobiegliwie gromadzimy, niekoniecznie do końca
uczciwie, krzywdząc czasem bliźnich, czasem nawet bliskie nam osoby. Bo przecież czasy
są ciężkie, bo kryzys, bo jak sami o siebie nie zadbamy, to kto o nas zadba... No właśnie
– kto?
Nie pamiętamy już, że Jezus, nie posiadając prawie nic do jedzenia, mógł nakarmić pięć,
a potem cztery tysiące głodnych ludzi. On tego dokonał, a nam się wydaje, że nie jest
w stanie zabezpieczyć potrzeb nas, naszej rodziny, jeśli sami się o to nie postaramy. Jeśli
„szukanie Królestwa Bożego” będzie dla nas na pierwszym miejscu, mamy obietnicę, że
wszystkim innym On nas obdaruje. „Módl się i pracuj” (koniecznie w tej kolejności) to
najprościej ujęta zasada, która powinna nas obowiązywać, aby wszelka troska o nasze
potrzeby spoczęła na Nim – tym, do którego tak naprawdę wszystko na tym Świecie
należy i który z tego obficie nam udziela według naszych potrzeb. Otrzymujemy tyle, aby
starczyło dla nas, abyśmy też potrafili wesprzeć naszymi darami potrzebujących bliźnich,
których Bóg na naszej drodze stawia. Abyśmy też potrafili naszymi, choćby skromnymi,
darami wspierać ten Boży Dom, który jest nam dany, abyśmy w nim mogli karmić nasze
dusze, w nim spotykali tego, do którego należymy i od którego zależymy w naszym
życiu. Dziś Mu dziękujmy za wszystko, bo On jest zawsze z nami i będzie też w trudnych
chwilach i tych, „czarnych godzinach”, bo wszelką troskę możemy złożyć na Niego, bo On
ma o nas staranie.
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Tu stoję, inaczej...?
W historii Świata znajdujemy szereg krótkich, dobitnych cytatów, które wywarły
ogromny wpływ na rozwój wydarzeń. Do takich „słów zmieniających rzeczywistość”
z pewnością możemy zaliczyć deklarację księdza doktora Marcina Lutra z Sejmu
w Wormacji: „Tu stoję, inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg.”. Zdanie pełne odwagi
i mocy. Kilka prostych słów, które scementowały wszystko, co niosła ze sobą XVI-wieczna
Reformacja. Słów, które stanowiły przypieczętowanie wyroku na Lutra, ale też szansę na
rozwój chrześcijańskiej nauki opartej o twardy fundament Bożego. Tego rozwoju nie
zatrzymała kontrreformacja ani kolejne fale prześladowań luteran. Trwanie w biblijnej
nauce, pomimo przeciwności, wykształciło silną tożsamość i poczucie ewangelickiej
odrębności.

Dziś nie musimy ukrywać się z naszą wiarą, cieszymy się pełną swobodą wyznawania
Boga w swoim kościele. Ale czy ta swoboda nam służy? Czy pełna wolność wyznania
i ekumeniczne spojrzenie nie rozmywają naszej tożsamości? Warto postawić sobie
pytanie o to, kim właściwie jest ewangelik we współczesnym świecie. Kim JA w tym
świecie jestem? W co wierzę? Bez świadomości własnej wiary i przynależności do
wspólnoty stajemy się niezwykle podatni na manipulację. Na każdym kroku spotkać
możemy środowiska, które chcą przekonać nas do wiary innej, niż ta oparta o Boże
Słowo. Bardzo często słyszymy, że międzywyznaniowe różnice są niewielkie, w zasadzie
mało istotne. Powstaje więc pytanie, dlaczego te mało ważne różnice doprowadziły do
rozłamu w Kościele chrześcijańskim? Czy Luter ryzykował życie dla drobiazgów?
Anegdota o niezawodnym sposobie na nietoperze gnieżdżące się w kościelnej wieży (Na
pytanie jednego księdza o to, jak poradził sobie z tymi zwierzętami w swojej parafii,
drugi duchowny odpowiada: „To proste, konfirmowałem je i same zniknęły”) opisuje
rzeczywistość wielu parafii. Młodzi ludzie stają przed Bogiem i Zborem, ślubują wierność
Kościołowi i... słuch po nich ginie. Czyżby deklaracja „Tu stoję, inaczej nie mogę” straciła
swoją moc? Nic nie ryzykujemy trwając przy swojej wierze, więc samo trwanie stało się
zbyt mało bohaterskie? To, co może im dać wspólnota wiary nagle staje się nieważne,
mało wartościowe. Praca, wybór życiowego partnera i wiele innych życiowych sytuacji
stawiają nas przed wyborem: zgodny z filozofią Świata wyścig w poszukiwaniu szczęścia
i spełnienia, z wiarą zredukowaną do folklorystycznych obrzędów kilka razy w roku
w tym, czy innym kościele, lub nawet bez nich, czy może mniej spektakularna i prawie na
pewno trudniejsza droga z Bogiem? To, co wybierzemy, zależy tylko od nas. Musimy
jednak zawsze pamiętać, że każdy z naszych wyborów niesie za sobą konsekwencje.
Dlatego, jeśli zdecydujemy odłożyć Boga na półkę, pamiętajmy o słowach Jezusa:
„Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami
Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi”
(Łk 12,8-9)
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„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu” /Dz 20,35/
Trwa 12. edycja akcji charytatywnej Prezent pod Choinkę. To kolejna okazja, by
przygotować świąteczne prezenty dla dzieci z Ukrainy. Szczegóły akcji i wymogi
dotyczące paczek znajdują się na ulotkach i w Internecie: www.prezent.cme.org.pl.
Zachęcamy do włączenia się w tę akcję!

Wydarzenia
 23. września żorska parafia obchodziła pamiątkę poświęcenia kościoła. W czasie
uroczystego nabożeństwa Słowem Bożym służył ks. Marian Bienioszek
z Siemianowic Śląskich.
 We wrześniu w parafii w Warszowicach ślub wzięli: Grzegorz Kijonka i Beata
Chudziec oraz Paweł Czyż i Danuta Cyroń. Nowożeńcom życzymy Bożego
prowadzenia! Chrzest Święty we wrześniu przyjęły: Patrycja Chodura
(Warszowice), Maja Kornas i Nina Sawczuk (Żory). Im oraz ich rodzinom
życzymy opieki naszego Pana u progu ich życia.
 Obchodzącym w październiku urodziny i jubileusze życzymy Bożego
prowadzenia w kolejnych latach.

 Ruszyła strona naszych parafii w portalu Facebook. Zapraszamy do odwiedzenia:
www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w każdą niedzielę o godz. 8:00
w Warszowicach oraz o 9:15 w Żorach. W czasie nabożeństw dzieci zapraszamy
na Szkółki Niedzielne.
 7. października będziemy obchodzić Dziękczynne Święto Żniw.
 31. października zapraszamy na nabożeństwa 495. Pamiątki Reformacji!
 Przypominamy o wpłacaniu Składki Kościelnej. Jej wpłacanie to przejaw
odpowiedzialności za naszą parafię i troski o jej istnienie. Pamiętajmy, że nasze
wsparcie ma znaczenie!
 12. października na 19:30 zapraszamy młodzież (młodszą i tę nieco starszą) na
pierwsze spotkanie chóru młodzieżowego!
 27. października o 16:30 odbędzie się pierwsze spotkanie młodzieży starszej
(18+). Spotkania młodzieży pokonfirmacyjnej będą odbywać się tak, jak dotąd
(w piątki o 17:00).
 W kolejnych miesiącach ruszą Godziny Biblijne. Wstępny termin spotkań to
4. wtorek miesiąca, godz. 17:30.
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
 27. października w hali MOSiR Zabrze odbędzie się 14. Turniej Piłki Nożnej
Halowej o puchar ks. Andrzeja Hauptmana. Chętnych do reprezentowania
naszej parafii prosimy o kontakt z Praktykantem Karolem Długoszem. Szczegóły
turnieju na: www.ewangelicy.gliwice.pl
 31. października w Bielsku-Białej Noc z Lutrem. Zapraszamy!
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