
 
Hasło miesiąca: 

Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. 
/Księga Syracha 36,7/ 

Powitanie 
Wśród mieniących się kolorami i z wolna opadających liści wspólnota Kościoła zbiera się, 
by podziękować Panu Bogu za błogosławieństwo plonów. Dziękczynne Święto Żniw 
przypomina nam, że to z Jego woli mamy to, czego potrzebujemy do życia i w każdej 
chwili jesteśmy Mu winni cześć i wdzięczność. To także wezwanie, które możemy 
wyczytać z hasła tego miesiąca. Sami jesteśmy szczodrze obdarowywani przez naszego 
Pana, powinniśmy więc chętnie dzielić się tym, co mamy z tymi, którzy potrzebują 
pomocy. A takich zawsze mamy wokół siebie. Pamiątka Reformacji to kolejny powód, by 
z wdzięcznością myśleć o Bożym działaniu. Wystąpienie Marcina Lutra uwolniło Słowo 
Boże dla zwykłego człowieka, dając mu bezpośredni dostęp do Stwórcy.  
W październikowym numerze Biuletynu Parafialnego kilka słów o prawdziwej wolności, 
zachęta do podzielenia się tym, co mamy, zaproszenia na nadchodzące wydarzenia 
i podsumowanie tych, które były naszym udziałem w ostatnim czasie. Zapraszam. 

____________________________________________________________________________|SS  
Wolni w Chrystusie zmieniamy świat 
Ostatnio bardzo często w toczonych publicznie dyskusjach różnych autorytetów pojawia 
się zagadnienie wolności. Zarówno tej rozumianej globalnie, jako relacje między 
narodami, kulturami czy grupami etnicznymi, jak również tej ujmowanej bardzo 
osobiście. Sprzyja temu i aktualna sytuacja na świecie, w którym, zupełnie niedaleko, 
toczy się walka o utrzymanie naruszonej wolności. Impulsem do takich rozważań są też 
wspomnienia wydarzeń sprzed 25 lat – fali zmian znoszących sztuczne podziały, 
uwalniających od opresyjnego systemu (tworzącej też bariery nowych podziałów między 
ludźmi). Dążenie do wolności, niezależności, jest wpisane w nasze człowieczeństwo – od 
najmłodszych lat chcemy podkreślić naszą indywidualność, rozmaite normy, nakazy 
i zakazy, krępują i ograniczają nas. Niejednokrotnie usiłujemy je przełamać, obejść, 
zneutralizować ich wpływ na nasze życie. Bywa, że, zanim pojmiemy, że to, co pozornie 
ogranicza, służy naszemu dobru i pozwala odnaleźć równowagę we współczesnym, 
rozchwianym, świecie, jest już zbyt późno. Tracimy równowagę, tkwimy w bagnie 
prawdziwych, o wiele groźniejszych ograniczeń, zależności. Chcąc zyskać wolność, 
tracimy nie tylko ją, ale też poważanie otoczenia czy poczucie własnej wartości... 
Kilka tygodni temu, w jednym ze śląskich miast, doszło do 
pożaru. Ogień strawił duży fragment konstrukcji zabytkowego 
drewnianego kościoła. Ze względu na wiek i stan techniczny 
świątynia od lat nie była już używana – straty, choć dotkliwe, nie 
wpłynęły znacząco na bieżące funkcjonowanie wspólnoty, wierni 
mają gdzie się gromadzić, by razem doświadczać bliskości Boga. 
Po niedługim czasie organy ścigania mogły już odnotować sukces 
– sprawcy podpalenia zostali ujęci. Okazali się nimi chłopcy 
w wieku 10 i 13 lat. Z ich relacji wynika, że chcieli skosztować 
wolności – z dala od surowego wzroku opiekunów sięgnąć po 
„zakazany owoc”. Ta pozorna wolność wpędziła ich w poważne 
kłopoty. Reakcja środowiska, w którym chłopcy wyrastali, też nie 
napawa optymizmem: „Cóż, to jest Bobrek. Żadnych szans, 
żadnych perspektyw, nic dobrego stąd nie wyrośnie”. W tej, zdawałoby się, beznadziejnej 
sytuacji ktoś wyciąga do młodych rękę z ofertą wsparcia i pomocy. Duszpasterz 
poszkodowanej parafii, zamiast grzmieć na chuliganów i głośno domagać się ich 
przykładnego ukarania, apeluje o to, by karę złagodzić i zamienić w szansę na wyrwanie 
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się z tego zaklętego kręgu. Z chłopcami mieliby pracować pedagodzy – ludzie 
przygotowani do tego, by wskazywać na nowe możliwości. Dający nadzieję na 
dostrzeżenie, że prawdziwa wolność nie niszczy i nie wykorzystuje. Że prawdziwa 
wolność wybacza, daje szansę, umożliwia wyjście z sytuacji, która zdaje się być bez 
wyjścia. Taką właśnie wolność oferuje każdemu z nas nasz Bóg. W Jego mocy możemy 
cieszyć się wolnością wybaczającą, zdolną do rezygnacji z zemsty, odegrania się. 
Wolności, która nie skreśla i nie ogranicza, ale uwalnia i obdarza wolnością. Bo 
prawdziwa wolność to nie wolność od (ograniczeń), ale wolność do (wspólnoty 
i pojednania). I tylko taka ma sens. 
„Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi 
głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy 
Boga” (1 P 2,15-16) 
____________________________________________________________________________|SS 

 
Po raz czternasty 
zachęcamy do przyłączenia 
się do akcji „Prezent pod 
choinkę”. W pudełkach po 
butach przygotowujemy 
prezenty dla dzieci 
z Ukrainy, Białorusi 
i Rumunii. Po raz kolejny 
możemy też sfinansować 
przygotowanie Wirtualnej 

Paczki. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na ulotkach akcji oraz w Internecie 
na: www.prezent.cme.org.pl.  
! Jeśli możesz przygotuj paczkę dla chłopca w wieku 12-15 lat. Co roku takich paczek 
mamy najmniej, a są one równie potrzebne. Jeśli nie wiesz, co włożyć do takiej paczki 
zapytaj kogoś, kto ma syna w podobnym wieku lub skontaktuj się z organizatorami. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Wydarzenia 
 14 września żorska parafia obchodziła Pamiątkę Założenia i Poświęcenia 

Kościoła Zbawiciela. Od wmurowania kamienia węgielnego pod świątynią 
minęło 85 lat. W czasie uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Marcin 
Makula, proboszcz PEA w Golasowicach.  

 We wrześniu w Żorach Chrzest Św. przyjął Jakub Morawski. Jemu, oraz 
jego najbliższym życzymy Bożej mądrości i wsparcia u progu chrześcijańskiego 
życia. 

 W żorskim kościele we wrześniu małżeńską wierność ślubowali sobie Barbara 
Kowalewska i Andrzej Chrząszcz. Małżonkom życzymy Bożej łaski 
i prowadzenia na nowej drodze życia. 

 Osobom obchodzącym w październiku urodziny i jubileusze składamy życzenia 
Bożego błogosławieństwa w kolejnych latach życia. 

Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w naszych parafiach odbywają się w niedziele o godz. 8:00 

w Warszowicach i 9:15 w Żorach. 
 Zapraszamy na nabożeństwa Pamiątki Reformacji w piątek, 31 października. 

Odbędą się one w Warszowicach o godz. 16:00 i w Żorach o godz. 17:30. 
 We wtorek, 7 października, na parafii w Żorach będzie miało miejsce wspólne 

spotkania Koła Pań z Warszowic i Żor. Weźmie w nim także udział gość ze 
Stanów Zjednoczonych. Początek spotkania o godz. 17:00. Zapraszamy do 
udziału.  

 Najbliższe spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oddział Żory 
będzie miało miejsce w sobotę, 18 października, w Żorach. Temat spotkania, 
„Filozofia usługi medycznej”, przygotuje dr Bohdan Kowala. 

 Najbliższy Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej będzie miał miejsce 11 
października o 12:30 w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w ramach Dni 
Jedności Taizé w Katowicach (10-12.10.2014). 
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 31 października w kościele Na Niwach w Czeskim Cieszynie odbędzie się kolejna 
Noc z Lutrem. Jednym z punktów programu będzie Koncert Finałowy IV 
Warsztatów Muzycznych, które pod koniec września odbyły się w Cieszynie. 
Zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego wieczoru po drugiej stronie Olzy. 

 Sobota, 8 listopada, w bielskim kościele ewangelickim przy placu ks. dr Marcina 
Lutra upłynie pod znakiem koncertu „Muzyka Wiary. Od baroku do hip-hopu”. 
W podróż przez muzyczne dziedzictwo ewangelicyzmu zabiorą nas: Orkiestra 
Kameralna Silesian Art Collective (skład 26-osobowy) pod dyrekcją Mateusza 
Walacha, Paweł Konik (bas), Beata Bednarz i Allen. Bilety (19 zł) można nabyć 
w księgarniach: Augustana w Bielsku Białej, Jack w Ustroniu, Warto w Cieszynie 
lub telefonicznie pod nr 600 26 03 03. Polecamy Waszej uwadze to wydarzenie.  

Trwa głosowanie w plebiscycie portalu naszemiasto.pl i Dziennika Zachodniego na 
Najpiękniejszy Kościół województwa śląskiego. W plebiscycie biorą udział kościoły, 
które zajęły czołowe miejsca w głosowaniach powiatowych, w tym aż dziewięć 
kościołów ewangelickich. 

 
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@gmail.com 
 

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. 

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. 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com) 

 


