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Hasło miesiąca:
Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się
Bogu.
/Hbr 13,16/

Powitanie
Biuletyn Parafialny w Październiku poświęcony jest dwóm kościelnym uroczystościom.
Początek miesiąca to wyraz wdzięczności za Boże błogosławieństwo dla pracy rolników w
uroczystościach Dziękczynnego Święta Żniw. Koniec października to 496. Pamiątka
Reformacji – wystąpienia ks. dr Marcina Lutra, które w konsekwencji zmieniło świat
i Kościół. W numerze m.in. relacja z wyjazdu konfirmantów śladami Reformatora,
informacje o Polskim Towarzystwie Ewangelickim, którego oddział w Żorach właśnie
zaczyna swoją działalność oraz szereg zaproszeń. Po raz pierwszy zapraszamy na Inny
Wieczór, po raz trzynasty do włączenia się w akcję charytatywną Prezent pod choinkę.
Zachęcam do lektury.
_____________________________________________________________________________SS

„Gdy dajesz im, zbierają; Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem.”
/Ps 104,28/

Ten rok nie był łatwy dla uprawiających ziemię. Długa zima, opóźnione nadejście wiosny,
kilkutygodniowe ulewne deszcze, potem susza i palące słońce latem – to wszystko nie
sprzyjało naszym uprawom, a często powodowało ich niszczenie. A jednak, przetrwaliśmy
i zebraliśmy jako takie plony. Łaska Boga sprawiła, że znów przeżyliśmy kolejny rok
a trud naszych rąk nie był daremny.
Dziś, gdy zdobywanie żywności sprowadziło się dla wielu z nas do przyjemnego wyjścia
po zakupy do sklepu, trudno jest dostrzec trud rolnika i ogrom łaski Bożej, które dają
plony. Ale to z Jego łaski przeżywamy kolejne dni naszego życia, to On panuje nad
żywiołami i Jego moc objawia się tam, gdzie my stajemy bezradni.
Więc, choć wydaje się nam, że On z naszym dobrobytem nie ma nic wspólnego, bo
zawdzięczamy go tylko swojej zapobiegliwości i pracowitości, zdobądźmy się w dniu
podziękowania za żniwo na moment zastanowienia, ile w naszym życiu tak naprawdę
zależy od nas i za co powinniśmy mu dziękować.
_____________________________________________________________________DS
Reformacja zaczyna się w nas
Przed nami kolejne Święto Reformacji – pamiątka wydarzeń, które od niemal 500 lat
kształtują naszą ewangelicką tożsamość. Nasz kościół ogłosił rok 2013 Rokiem
Reformatorów. Hus, Zwingli, Luter, Kalwin i szereg innych ludzi, którzy w dążeniu do
Bożej bliskości „poruszyli bryłę świata”. Czym dla nas, żyjących dziś w czasach pokoju
i religijnej swobody, mogą być ich historie? Czy tylko kolejną lekcją historii? Kartką
z kalendarza – kolejnym 31 października? A może czymś więcej, inspiracją, zachętą do
działania? Dowodem, że „wszystko jest możliwe” (por. Mar 10,27)?
Dziś nie czujemy zagrożeń, które towarzyszyły ks. dr M. Lutrowi i innym oczekującym
zmian w ówczesnym Kościele. Cieszymy się wolnością wyznaniową, a poczucie
niesprawiedliwości budzi w nas głównie medialne wykluczenie i uboga wiedza
społeczeństwa o tych, którzy nie należą do dominującej grupy wyznaniowej czy
światopoglądowej. Pamiętajmy jednak, że Reformacja nie zaczęła się na świeczniku
ówczesnego świata. Początek reformy – a więc zmiany – jest w nas, w Tobie i we mnie.
W odczuciu potrzeby zmiany i dążeniu do niej. W nas i od nas ten proces powinien się
rozpocząć i dopiero potem promieniować na zewnątrz. Reformacja to codzienna praca
u podstaw, nie medialne brylowanie, to poszukiwanie i zacieśnianie relacji z naszym
Panem. W końcu, nie jest to skończony etap dziejów. To stały proces – kościół stale
reformujący się. Jednak zawsze nakierowany na jeden cel – ku Bogu. To proces
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wymagający nieraz odwagi, szczerości i samozaparcia. I, choć droga do celu nie należy
do łatwych, musimy pamiętać, że mamy na niej najlepszego Orędownika: „Warownym
grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją. Wybawia on ze wszelkich trwóg, co nas tu
niepokoją” (ŚE 265).
_____________________________________________________________________SS
Konfirmanci u Reformatora
W dniach 12-15 września br. odbyła się wycieczka do Wittenbergi, w której udział wzięli
konfirmanci m.in. z Golasowic, Jastrzębia, Żor, Mikołowa, Katowic i Opola. Wyjazd pod
hasłem „Śladami ks. dr Marcina Lutra” całkowicie poświęcony był tematyce związanej
z reformatorem – jego dzieciństwa, działalności i śmierci. Wszystko odbywało się pod
czujnym okiem ks. Marcina Koniecznego z parafii w Tychach, a także jego rodziców,
tłumaczy i innych opiekunów. W piątek rano dotarliśmy do Eisleben, gdzie mieliśmy
okazję zwiedzić dom narodzin Lutra i kościół, w którym wygłosił on swoje ostatnie
kazanie. Po krótkim spacerze po rynku w Eisleben udaliśmy się do Wittenbergi, gdzie, po
zakwaterowaniu, wzięliśmy udział w spacerze połączonym z zapoznaniem się, a w końcu
w modlitwie wieczornej, w trakcie której ks. M.Konieczny przedstawił nam swoje
rozważania na temat przebaczenia. Sobotni poranek rozpoczęliśmy modlitwą
i śniadaniem. Następnie w grupach wzięliśmy udział w grze miejskiej, w której przydała
się znajomość terenu, nabyta na ostatnim spacerze. Po południu każdy miał chwilę dla
siebie, a tuż przed kolacją ruszyliśmy na kolejny spacer integracyjny, tym razem w drugą
część miasta. Dzień zakończyliśmy jak zwykle – rozważaniem, wspólnym śpiewem
i modlitwą. 15 września, czyli w niedzielę, zgodnie z trzecim przykazaniem,
rozpoczęliśmy nabożeństwem w kościele zamkowym, w trakcie którego każdy z nas mógł
przystąpić do sakramentu Komunii Św. na zakończenie pobytu w Wittenberdze, wraz
z miejscowymi przewodnikami, zwiedziliśmy Lutherhalle i kilka innych miejsc (kościoły,
pomniki, muzea) związanych z ks. dr M.Lutrem i reformacją. Ostatnim elementem
podróży był obiad, po którym udaliśmy się prosto do autobusu i ruszyliśmy w drogę
powrotną do Polski. Na miejscu, wprawdzie zmęczeni, ale pełni pozytywnych wrażeń,
byliśmy dopiero późnym wieczorem.
_____________________________________________________________________JJ
Oddział PTEw w Żorach
28 września br. zarząd główny Polskiego
Towarzystwa Ewangelickiego powołał w Żorach
do istnienia nowy oddział tej organizacji. Nowa
jednostka terenowa stowarzyszenia objęła swoim
obszarem powiaty: Żory, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik,
Mikołów, Wodzisław oraz Racibórz.
Polskie Towarzystwo Ewangelickie jest dziś
najliczniejszą organizacją skupiającą polskich
ewangelików. PTEw pozostaje w bardzo bliskim
związku z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP (m. in. deleguje do Synodu
Kościoła swojego przedstawiciela), jest jednak organizacją samodzielną,
samofinansującą
się,
której
ustrój
prawny
opiera
się
na
ustawie
o stowarzyszeniach. Obecnie w szeregach PTEw znajduje się ponad pięciuset
członków skupionych w dwunastu oddziałach (Bielsko-Biała, Cieszyn, Jaworze,
Katowice, Koszalin, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Warszawa, Wisła, Zielona Góra oraz
Żory).
Cele PTEw to m.in.: pogłębianie wspólnoty polskich ewangelików w warunkach
diaspory oraz zapoznawanie społeczeństwa polskiego z tradycjami Reformacji
i znaczeniem Kościołów ewangelickich w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym sensie PTEw
spełnia rolę służebną wobec parafii luterańskich.
Obecnie działalność stowarzyszenia polega na organizowaniu licznych spotkań
tematycznych, prowadzonych w poszczególnych oddziałach. Mają one miejsce zwykle
raz w miesiącu na terenie parafii ewangelickich. Zaprasza się na nie osoby spoza
oddziału, aby przestawiły temat, w którym się specjalizują. Raz w roku organizowana
jest konferencja naukowa (zwykle w Bielsku-Białej). Rokrocznie PTEw wspiera także
organizację Forum Ewangelickiego. Oficjalnym organem prasowym Towarzystwa jest
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kwartalnik „Słowo i Myśl”. Więcej informacji z życia organizacji można znaleźć na
stronie: www.ptew.org.pl oraz na facebooku.
Rys historyczny:
PTEw powstało 22 października 1919 roku w Poznaniu, skupiając Polakówewangelików, pochodzących z Wielkopolski oraz z okupowanego Zaolzia. Wśród
członków-założycieli były osoby, które
śmiało można zaliczyć do ówczesnej elity
polskich ewangelików: ks. Karol Kotula,
Kazimierz Badura (zastępca prezesa, syn
zasłużonego
działacza
patriotycznego,
ks. Jerzego
Badury),
dr Jan
Kotas,
dyr. Karol Gliński oraz prof. Jan Bystroń,
Helena Kotasowa czy Bronisława Przykuta
(siostra Kazimierza Badury).
W
okresie
międzywojennym
PTEw
prowadziło sierociniec w Ligocie (19201931), organizowało tzw. gwiazdki dla
ubogich dzieci ewangelickich i dla żołnierzy
poznańskiego garnizonu oraz wycieczki do
Poznania
dla
polskiej
młodzieży
ewangelickiej. W ramach organizacji działała
także grupa prasowa, której zadaniem było
reagowanie na szkalujące ewangelików
publikacje prasowe. W roku 1925 udało się
także
zorganizować
w Poznaniu
II
Ogólnopolski Zjazd Związku Polskiego
Towarzystw i Zborów Ewangelickich. PTEw
posiadało swoje jednostki terenowe na
terenie Radomia, Ostrzeszowa, Gdańska,
Przybyszowa, Kępna, Odolanowa, Latowic
oraz Leszna.
Chciałbym podkreślić, iż nie jest to pierwszy raz w historii, gdy ewangelicy
organizują się na terenie naszego miasta w ramach świeckiego stowarzyszenia.
W okresie międzywojennym działał tu bowiem oddział organizacji bliźniaczej do
PTEw – nieistniejącego już Towarzystwa Polaków Ewangelików (patrz zdjęcie).
(Kolejne spotkanie PTEw w Żorach odbędzie się 29 listopada)
_____________________________________________________________Karol Długosz
19.10.2013 godz. 18:00 Warszowice
Jedną październikową sobotę chcemy spędzić
inaczej. Chcemy w warszowickim kościele wspólnie
pośpiewać i posłuchać kilku wartościowych słów. Będą
z nami zespół „Be happy” z Pierśćca i Piotr
Sztwiertnia. Inny Wieczór to zaproszenie dla
każdego, bez względu na wiek. Do przyjazdu do
Warszowic zapraszamy całe rodziny, by wspólnie
uwielbiać naszego Pana! Temat spotkania: „Mogę
wszystko! Ale czy na pewno?” Szczegóły na
www.luteranie.pl/zory i na Facebooku parafii.
Będziesz tam razem z nami?
_______________________________________________________________________
Jeden prezent to więcej niż jeden uśmiech
Już po raz 13ty rozpoczyna się akcja
charytatywna „Prezent pod choinkę”. Każdy
z nas może do niej dołączyć przygotowując
prezent dla dziecka z Ukrainy w pudełku po
butach, bądź opłacić „wirtualną paczkę”.
Szczegóły na ulotkach i stronach internetowych

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice
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Wydarzenia
 We wrześniu w Warszowicach ślub wzięli: Andrzej Rygielski i Beata
Gogółka oraz Bartłomiej Gałuszka i Ewa Jarzombska. Obu parom życzymy
Bożej opieki i błogosławieństwa.
 W żorskiej parafii we wrześniu odbyły się trzy Chrzty Św. nowymi członkami
zboru zostali: Wiktoria Kotas, Antoni Wroński i Tymoteusz Biela. Im oraz
ich rodzicom życzymy Bożego prowadzenia.
 Osobom obchodzącym w październiku urodziny i jubileusze życzymy Bożego
prowadzenia i łaski.
Ogłoszenia

 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w październiku w niedziele
o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach.
 Nabożeństwa Pamiątki Reformacji (31.10) odbędą się w Warszowicach o 16:00
i w Żorach o 17:30. Zapraszamy!
 Zapraszamy na październikowe spotkania Koła Pań w naszych parafiach.
 Godzina Bibiljna odbędzie się 29. października o godz. 17:00 na plebani
w Żorach. Zapraszamy!
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
 W dniach 26,27 października zapraszamy do Krakowa na Diecezjalny Zjazd
Młodzieży Ewangelickiej. Więcej na stronach internetowych parafii.
 W Święto Reformacji w kościele ewangelickim w Czeskim Cieszynie odbędzie się
kolejna Noc z Lutrem. Więcej szczegółów w Internecie. Zachęcamy do udziału
w tym spotkaniu!
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.luteranie.pl/zory

