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Parafialny
Żory Warszowice

Hasło miesiąca:
Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.

/2 Kor 3,17/

Powitanie
Duch Pański – bez niego nie byłoby tu żadnego z nas.

Gdyby nie On, nasze oczy nie otwarłyby się na Boga
i Jego plan wobec naszego życia. To dzięki Niemu
możemy podążać za tym planem, podejmować
właściwe decyzje i nie błądzić po manowcach świata,
2016
oferującego nam coraz to nowe „zamienniki Boga”.
nr 80
Jego bliskość gwarantuje nam naszą wolność. Wolność
mądrą, wybierającą właściwie, dążącą do jasno
określonego celu – do naszego Ojca, który stworzył każdego z nas, powołał do życia,
w swoim Synu dał nam dar życia wiecznego a w swoim Duchu – niezawodny kompas,
pomagający iść przez świat jako Jego dzieci. Dał nam jeszcze coś – wolność wyboru.
Możemy więc pójść drogą, jaką nam proponuje. Możemy też próbować na własną rękę
szukać innych ścieżek i ponosić konsekwencje popełnianych błędów. Wybór należy do
nas. Kiedy dajemy się Bogu prowadzić i wsłuchujemy się w to, co ma nam do
powiedzenia, możemy być pewni, że nie zabłądzimy. Nawet bez restrykcyjnych
kodeksów, zamykających w paragrafach ludzką moralność.
Październikowy numer Biuletynu jest poświęcony wdzięczności, dziękczynieniu,
poszukiwaniu jasnych stron naszej codziennej drogi. Nie zabrakło również relacji
z wydarzeń minionego miesiąca, przeglądu tego, czego doświadczaliśmy w parafiach
i Kościele. Zachęcamy też do lektury ważnych informacji, zaproszeń, bo najbliższa
przyszłość postawi nas w obliczu istotnych decyzji. Bądźcie wolni. W Nim!
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___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Rozmyślanie

A jeśli…?
Co jakiś czas w mediach społecznościowych ktoś wrzuca bardziej lub mniej mądrą myśl,
cytat, anegdotę. Kiedy zgodziłam się napisać do tego numeru biuletynu parafialnego
wiedziałam, że tematem przewodnim będzie dziękczynienie. I wtedy właśnie powróciło
do mnie to pytanie niejednokrotnie wyświetlane już na ekranie mojego komputera czy
telefonu: A jeśli dziś rano obudziłbyś się tylko z tym za co wczoraj
podziękowałeś Bogu? To pytanie w jakiś dziwny sposób wywołuje wyrzuty sumienia.
Moja przekorna i racjonalna postawa kazała więc sprowadzić je do parteru, maksymalnie
zracjonalizować. Bo czy Bóg czeka na modlitwy rodem wyjęte z ust faryzeusza
w świątyni, które przecież zaczynały się od słów: Boże, dziękuję ci…? (Ew. Łk 18,11) Nie,
za to nasz Ojciec szuka tych, którzy oddadzą mu cześć w duchu i w prawdzie. (Ew. Jana
4,24)
Myślę, że możemy porzucić więc puste frazesy; warto za to znaleźć w naszym tu i teraz
choć jeden, drobny powód do szczerej wdzięczności.
Zatem Boże, dziękuję Ci dziś za…
_____________________________________________________________________|Dorota Marek

Rozmyślanie

…że Jesteś tu
Aleppo, Syria. Każdego dnia powstają nowe zdjęcia, nagrania dokumentujące
codzienność miasta, stanowiącego symbol wyniszczającej wojny domowej, pisząc kolejne
strony dramatycznej historii tego miejsca i jego mieszkańców. Szczególną uwagę
przykuło jakiś czas temu jedno zdjęcie, wykonane na ulicach miasta. Na, zniszczonej
bombardowaniami, ulicy, wśród ruin domów, w wypełnionym wodą leju po zrzuconej
bombie, bawi się grupka dzieci. Mimo, że ich sytuacja nie ma nic wspólnego z beztroskim
dzieciństwem, jakiego doświadczała większość z nas, szukają tych strzępów szczęścia
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w krótkiej przerwie między kolejnymi nalotami. Ich uśmiechnięte twarze tak mocno
kontrastują z otaczającym je krajobrazem, a jednocześnie są tak naturalne w ich wieku…
W konfrontacji z tak uderzającym przykładem, nasze codzienne zmagania wydają się
błahe i nie warte uwagi, jaką im poświęcamy. Nie zachęcam do odnoszenia naszego
położenia do tego opisanego wyżej – to okoliczności wręcz niemożliwe do porównania.
Ale postawa tych dzieci pokazuje nam pewien model podejścia do rzeczywistości. Kiedy
wstajemy rano, za oknem widzimy jesień, bynajmniej nie złotą, na zegarku jest…
zdecydowanie zbyt wcześnie a w perspektywie mamy niekończący się szereg zadań,
wyzwań, obowiązków, oczekiwań i spotkań, na które zupełnie nie mamy ochoty. Trudno
o zachowanie optymizmu i znalezienie powodów do wdzięczności. Mimo to, na przekór
odpychającym okolicznościom, próbujmy szukać przebijających przez chmury promieni
słońca, źródeł optymizmu i otuchy. Tak jak te syryjskie dzieci, wykorzystujące lej po
bombie do zabawy, „oswajajmy” nieprzyjazną rzeczywistość. Pomocą może być ktoś, na
kogo możemy liczyć. Ktoś, kto swoją obecnością, uśmiechem, słowem zachęty, wpuści
w nasz szary dzień nieco światła i nadziei – zmotywuje do stawienia czoła wyzwaniom
codzienności. Znasz kogoś takiego?
Kiedy jest trudno, przeciwności zdają się piętrzyć, a cel wydaje się odległy, a siły
wyczerpane… na drodze staje Pan i mówi „Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię
ratować!” (Jer 1,8). To On jest z nami zawsze, prowadzi „ścieżkami sprawiedliwości”
przez „ciemną dolinę” nad „wody spokojne” (por. Ps 23). Jest najwierniejszym
i niezawodnym towarzyszem naszej drogi w każdych okolicznościach. Dlaczego? Bo mówi
do nas: „Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś” (Iz
43,1b). Bóg stworzył każdego z nas, prowadzi i ochrania, towarzyszy w każdym, nawet
najtrudniejszym momencie naszego życia, nigdy nie zawiódł, poświęcił wiele, by zadbać
o naszą przyszłość, w końcu dał nam wolę, byśmy sami mogli wybrać Jego towarzystwo…
Może gdyby znalazł się
Ktoś, kto bardziej by pokochał mnie
Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież
Nikt nie kocha bardziej
Niż miłości Stwórca
Gdyby ktoś zapewnił mi
Najwspanialszą przyszłość, piękne dni
Mógłbym pójść za nim, ale przecież
Nic cudowniejszego być nie może
Od wieczności tam w Królestwie Bożym
Może gdyby ktoś mi dał
Coś cennego, swój największy skarb
Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież –
Jezus, mój Zbawiciel
Oddał za mnie życie
Gdyby się objawił ktoś
Kto pociągnąłby za sobą świat
Mógłbym pójść za nim, ale przecież
Przemijają władcy i idole
Lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem.
Panie, jak dobrze, że jesteś!

/”Za Jezusem” P.Nazaruk; TGD/

___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Relacja

Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Żorach
Niedzielne nabożeństwo 11 września miało w żorskiej parafii szczególnie uroczysty
przebieg. Przeżywaliśmy wspólnie Pamiątkę Poświęcenia Kościoła Zbawiciela. Budowa
dzisiejszej świątyni rozpoczęła się latem 1929 roku (kamień węgielny wmurowano 12
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września), ukończony kościół został poświęcony 25 marca 1931 roku i od tego czasu
gromadzi ewangelików z Żor i okolicznych miejscowości.
Wspólnie z nami, w dziękczynnym nabożeństwie wziął udział ks. Leszek Czyż, proboszcz
parafii w Wiśle-Malince, wraz z małżonką. Nasz gość, w swoim kazaniu wskazywał na,
coraz
powszechniejszą,
powierzchowność
i pozorność chrześcijańskich
postaw,
a przestrzegając przed nimi zachęcał do weryfikacji własnej drogi z Chrystusem w świetle
Bożego Słowa. Wyjątkową atmosferę nabożeństwa podkreśliły również pieśni,
w wykonaniu chóru z Dębowca, których mieliśmy okazję wysłuchać.
W czasie nabożeństwa podziękowaliśmy również za służbę w parafii Grażynie i Łukaszowi
Szklannym, którzy przez ostatnie lata pełnili funkcję kościelnych i dbali o kościół i teren
parafii w Żorach.
Na zakończenie, na placu kościelnym, na uczestników uroczystości czekał poczęstunek –
tradycyjny kołocz, przygotowany przez Koło Pań. Była też możliwość zakupu, zarówno
wypieków, jak i okolicznościowych notesów z wizerunkiem kościoła. Zainteresowani mogli
również nabyć książki autorstwa Lidii i Leszka Czyżów, wraz z dedykacjami autorów.
Patrząc z wdzięcznością na minione lata, prosimy Pana Boga, by nadal miał nasz zbór
w swojej opiece i prowadził nas każdego dnia Swoimi ścieżkami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie
kościoła, placu kościelnego oraz okolicznościowego poczęstunku przed uroczystością
Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Żorach.
_______________________________________________________________________________

Relacja

Koncert Tomasza Żółtko
W niedzielne popołudnie, 18 września, w żorskim kościele Zbawiciela miała miejsce
artystyczna i duchowa uczta. Z autorskim materiałem wystąpił Tomasz Żółtko. Muzyk,
poeta, kompozytor, teolog, twórca współczesnej piosenki autorskiej. Wiele z jego
utworów zmusza do refleksji, krytycznego spojrzenia na siebie i otaczającą nas
rzeczywistość… niedługo ukaże się kolejna płyta artysty (premiera albumu już 14
października) – „Atrofia doczesności”.
***
Wrażenia

Koncert był po prostu wspaniały
Pierwszy raz miałam okazję być na koncercie Pana Tomasza Żółtko ok. 18/19 lat temu.
Wtedy to piosenka „Kochaj mnie i dotykaj” (którą Pan Tomasz dedykuje swojej żonie)
stała się tzw. „naszą” piosenką. Naszą, czyli moją i mojego obecnego męża. Po upływie
tych „paru” lat, słuchać jej znowu na żywo, w naszym kościele… cudowne uczucie.
Na koncercie usłyszeliśmy utwory zarówno stare, jak i nowe, które dopiero ukażą się na
nowej płycie Artysty. Mieliśmy również ogromną przyjemność posłuchania poezji Pana
Tomka oraz jego osobistych refleksji. Utwór „Sara”, przyznam, że słyszałam po raz
pierwszy, ale jego historia i przesłanie wywołały u mnie gęsią skórkę. Natomiast piosenka
„Po prostu z Jezusem żyć”, którą Pan Tomek zakończył koncert (pomijając bis), a którą
również zaliczam do „naszych”, gościła na ustach całej mojej rodziny w drodze powrotnej
do domu.
Myślę, że każdy z obecnych, tak samo jak i ja, wyszedł z tego koncertu zadowolony,
pełen wrażeń i przemyśleń dotyczących naszych codziennych relacji z Bogiem.

_________________________________________________________________|Aleksandra Kryściak

Przegląd wydarzeń parafialnych




W czasie nabożeństwa Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Żorach została zebrana
ofiara celowa przeznaczona na doposażenie kuchni parafialnej. Zebrana została
kwota 1800 zł. Serdecznie dziękujemy.
Chrzest Św. we wrześniu przyjęła: Anna Bardadyn (Warszowice). Niech dobry
Bóg otoczy ją i jej rodzinę swoją opieką.
We wrześniu w żorskim kościele w związek małżeński wstąpili: Marzena
Kijonka i Paweł Holesz. W Warszowicach ślub kościelny wzięli: Anna i Kamil
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Bardadyn. Małżonkom życzymy Bożego Błogosławieństwa na ich wspólnej
drodze.
W ostatnich tygodniach Pan Wieczności odwołał spośród nas śp. Irenę Parot
(Żory). Pamiętajmy w naszych modlitwach o pogrążonych w smutku najbliższych
zmarłej, niech nasz Pan wleje w ich serca swój pokój.

_______________________________________________________________________________

Z życia Kościoła




W dniach 23-25 września, w Ostródzie na Mazurach, odbył się kolejny
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Program spotkania był
poświęcony zagadnieniu Odpowiedzialności – za siebie, za relacje, za społeczność,
za wspólnotę… jak co roku, wśród uczestników OZME znalazła się grupa z obu
naszych parafii.
31 października, w Kościele Jezusowym w Cieszynie, zostaną zainaugurowane
krajowe obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji. W związku z tym ks. bp Jerzy
Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ogłosił skład
Komitetu Honorowego obchodów. Znajdują się w nim: bp Munib Younan
(prezydent Światowej Federacji Luterańskiej), bp Michael Bünker (sekretarz
generalny Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie, zwierzchnik austriackich
luteran), abp Antje Jackelen (arcybiskup Uppsali – Szwecja), bp Margot Käβmann
(ambasador Ewangelickiego Kościoła Niemiec ds. 500-lecia Reformacji), abp
Wojciech Polak (prymas Polski, metropolita gnieźnieński – KRK), abp Jeremiasz
(zwierzchnik diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego), Jerzy Buzek (europoseł, premier RP w latach 19972001), Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent
m. st. Warszawy), Krzysztof
Penderecki (kompozytor i dyrygent), Jan Krenz (kompozytor i dyrygent) oraz
Jerzy Pilch (pisarz i publicysta).

_______________________________________________________________________________

Poszukujemy kościelnych

Oferta

Parafia Ewangelicka w Warszowicach poszukuje chętnych na stanowisko kościelnych. Do
dyspozycji jest duże mieszkanie służbowe, ogrzewane w okresie zimowym. Szczegóły
można uzyskać u radnych Parafii w Warszowicach i u proboszcza. Uprzejmie prosimy
o przekazanie tego ogłoszenia ewentualnym zainteresowanym.
***
Parafia Ewangelicka w Żorach zatrudni osobę do obsługi nabożeństw. Szczegóły
i warunki do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.
_______________________________________________________________________________

Wybory do Władz Parafialnych

Informacja

Od pierwszej niedzieli października można pobrać z kościoła listy, zgłaszające
kandydatów do wyborów Rady Parafialnej i do Synodu Diecezjalnego. W świetle uchwały
Rady Diecezjalnej z 6.09. br., Parafii w Warszowicach przysługuje jeden delegat, Parafii
w Żorach trzech delegatów. Zgodnie z Regulaminem Parafialnym, Rada Parafialna
określiła liczbę członków Rady Parafialnej w Warszowicach na 8 osób, natomiast w Żorach
liczba Radnych wynosić będzie - 12. Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostaną trzy osoby
w obu Parafiach.
Prawo Kościelne zaleca, by lista kandydatów zawierała więcej nazwisk niż liczba
wybieranych członków władz parafialnych. Na tej podstawie tworzy się listę
zastępców do odpowiednich władz parafialnych.
Listy zgłaszające kandydatów wraz ze zgodą na kandydowanie składamy
w kancelarii Parafialnej do 4 niedzieli października, tj. do 23
października.
Wybory w naszych parafiach będą miały miejsce 13 listopada br.
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Kandydaturę wystarczy zgłosić tylko raz. Jeśli podpisałeś już zgodę na kandydowanie, nie
ma potrzeby składania kolejnej listy zgłaszającej.
W związku z wyborami na stronach internetowych parafii powstaną zakładki informacyjne
dot. wyborów dostępne z menu „Start” (obok zakładki z ogłoszeniami parafialnymi).
_______________________________________________________________________________

Informacja

Badania konserwatorskie w Żorach

W

październiku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) w Katowicach
przeprowadzi skomplikowane odkrywki sondażowe ścian żorskiego kościoła. Prace,
zlecone przez w/w Urząd Ochrony Zabytków, mają na celu określić stan pierwotnej
polichromii,
której
walory
estetyczne
zostały
wysoko
ocenione
przez
Konserwatora. Badania te zostaną w całości sfinansowane przez WUOZ w Katowicach.
Chociaż zakres prac brzmi poważnie, w praktyce oznacza delikatne, punktowe, usunięcie
przemalowań w kilku miejscach prezbiterium, ściany tęczowej oraz kasetonów
sufitowych. Często efekt tychże prac pozostaje trudny do zauważenia. Jeśli badania
zakończą się wynikiem pozytywnym, tzn. będzie możliwość odrestaurowania
i zrekonstruowania
polichromii,
przy
jednoczesnym
pozyskaniu
środków
zewnętrznych na ten cel, podejmiemy się tych
działań.
O szczegółach
będziemy
pisać
w Biuletynie.
Kościół, plebania, wybrana zieleń, cmentarz
i miejscowe
ogrodzenia
stanowią
całość
zespołu zabudowy
Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Żorach, wpisanego do
rejestru zabytków WUOZ w Katowicach.

_______________________________________________________________________________

Wypożyczalnie sprzętu
katowickiej KEA

rehabilitacyjnego

przy

parafiach

Informacja

diecezji

Wśród form działalności podejmowanych przez nasz kościół jest służba Diakonii –
wsparcia dla osób chorych i potrzebujących pomocy. Jedną z form takiej służby są
wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego działające przy niektórych parafiach. Poniżej
podajemy adresy i dane kontaktowe takich punktów w diecezji katowickiej (dane
teleadresowe na podstawie Informacji ze stron parafialnych lub strony Diakonii KEA).
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Podobne punkty działają również przy parafiach diecezji cieszyńskiej w Drogomyślu,
Goleszowie, Istebnej i Ustroniu.
Chorzów

Golasowice

ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 32/ 241 13 97
500 704 662
Punkt czynny:
pn.-pt. 9:00-13:00

ul. Sienkiewicza 1
tel.: 32/ 472 32 11
602 599 159

Jastrzębie-Zdrój/ Ruptawa

Katowice

ul. Cieszyńska 23
tel.: 537 456 742
Punkt czynny:
pn. 15:00-17:00 i wt. 9:00-11:00

ul. Warszawska 18
tel.: 32/ 253 99 81
Punkt czynny:
pn. 9:00-17:30 i czw. 9:00-13:30

Opole

Ruda Śląska – Wirek

ul. Kropidły 5
tel.: 793 836 699
Punkt czynny:
śr. 15:00-17:00

ul. 1 Maja 291
tel.: 32/ 224 04 79
Punkt czynny:
wt. 9:00-12:00

Zabrze
ul. Klimasa 3
tel.: 32/ 271 16 93
Punkt czynny:
wt. i czw. 9:00-13:00 i 15:00-17:00
_______________________________________________________________________________

Pudełko radości

Zaproszenie

Kiedy ostatnio kupiłaś/kupiłeś sobie buty?
Masz jeszcze pudełko, w które były
zapakowane? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi
TAK, to dalej znajdziesz propozycję, jak
możesz
je
w
najlepszy
sposób
wykorzystać. Jeśli odpowiedziałaś/eś NIE…
to może warto sprawić sobie jedną parę a z uzyskanego w ten sposób pudełka zrobić
równie dobry użytek?
Jak co roku zachęcamy do przyłączenia się do akcji Prezent pod Choinkę. W jej ramach
prezenty trafią do potrzebujących dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii. Wystarczy do
ozdobionego pudełka po butach spakować słodycze (z długim terminem przydatności),
środki higieniczne, przybory szkolne, ubrania, zabawki (byle nie o charakterze
militarnym) i tak przygotowaną paczkę (z naklejoną etykietą wskazującą, dla kogo jest
przygotowany prezent oraz dołączoną wpłatą na obsługę celną i transport – 10 zł)
dostarczyć na parafię do 13 listopada.
Nie masz pudełka? Nie możesz przygotować paczki? Żaden problem, istnieje opcja
przygotowania tzw. Wirtualnej Paczki. W tym celu należy wpłacić 60zł na konto CME,
a organizatorzy sami przygotują prezent.
Wszystkie niezbędne informacje na temat akcji, wytyczne dotyczących zawartości
paczek, numer konta do wpłat na Wirtualne Paczki oraz etykiety, określające płeć i wiek
obdarowanego dziecka, znajdują się w ulotkach akcji oraz w Internecie na
www.prezent.cme.org.pl.
Pomóż nam spakować miłość!
_______________________________________________________________________________
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Spotkania z Biblią

Zaproszenie

Rozpoczęliśmy kolejny rok Spotkań z Biblią. Warto przypomnieć cele, jakie sobie
stawiamy. Otóż, każde spotkanie dzielimy na dwie części. W pierwszej części możemy się
odnieść do tekstów biblijnych z jakimi się zetknęliśmy, czy to w czasie osobistej lektury
Pisma, na kazaniu, spotkaniu parafialnym itd. Możemy zadać pytanie, podzielić się
swoimi wnioskami, refleksjami czy wątpliwościami.
W drugiej części naszych spotkań pochylamy się nad wybranym fragmentem biblijnym od września kontynuujemy ewangelię Jana, rozpoczętą w zeszłym roku.
Wśród różnych inicjatyw, jakie podejmuje Parafia, musi być przestrzeń na spotkanie
i rozmowę o Słowie Bożym. Kazania, rozważania radiowe,
artykuły prasowe czy inne, są jedynie inspiracją do
dalszej, własnej refleksji. Coś nas poruszy, coś
zastanowi, z czymś się nie zgodzimy lub czegoś nie
rozumiemy. To naturalne skutki przebywania ze
Słowem Bożym. Spotkania z Biblią mogą być
pomocą w powyższych dylematach.
Zapraszamy do wspólnego czasu. Możesz słuchać, możesz
brać czynny udział. Możesz przyjść raz lub uczestniczyć
regularnie. Nie ma tu złych czy głupich pytań. Nawet
najprostsze pytania mogą rzucić nowe światło na dany temat.
Zapraszamy! Najbliższe spotkanie 25 października. Planujemy omówić 6 rozdział Ew.
Jana. Do zobaczenia!
___________________________________________________________________|ks.Bartosz Cieślar

Zaproszenia


















Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w październiku o stałych
porach – w Warszowicach o 8:00 i w Żorach o 10:00.
Dziękczynne Święto Żniw w naszych parafiach będziemy obchodzić
w niedzielę 9 października. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy również na nabożeństwa w Święto Reformacji (31.10).
W Warszowicach nabożeństwo rozpocznie się o godz. 16:00, w Żorach o godz.
17:30.
W trakcie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną.
Spotkanie Koła Pań w Żorach będzie miało miejsce we wtorek, 4.10, o godz.
17:00 w parafii w Żorach.
Zapraszamy na Spotkanie Parafialne w Warszowicach we wtorek, 18.10
w budynku parafialnym.
Najbliższe Spotkanie z Biblią odbędzie się w parafii w Żorach we wtorek,
25.10 o godz. 17:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Próby żorsko-warszowickiego Chóru Parafialnego odbywają się w Żorach
w poniedziałki o godz. 18:00.
W Święto Reformacji, w Golasowicach, odbędzie się kolejna Noc z Lutrem.
Więcej szczegółów wkrótce. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach
parafii.
Na stronach parafialnych będą też na bieżąco uzupełniane informacje na temat
ewentualnych transmisji nabożeństw reformacyjnych na antenach radia i TV.
Parafie w Gliwicach i Zabrzu zapraszają na 18. Ewangelicki Turniej Piłki
Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana w hali MOSiR
w Zabrzu. Turniej odbędzie się 5 listopada. Więcej informacji na
www.gliwice.luteranie.pl.
Konfirmantom i grupom młodzieżowym jest dedykowana akcja Wierzę więc
Jestem zachęcająca do odkrywania źródeł swojej tożsamości i zaangażowania
w życie Kościoła. Więcej informacji na stronie akcji na Facebooku @wierzewiecjestem.
Wydawnictwo Augustana i Główny Wizytator Nauczania Kościelnego ogłaszają
kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura

Biuletyn Parafialny – październik 2016
2016/2017. Tematem konkursu będzie księga Dziejów Apostolskich – I etap
konkursu (parafialny) odbędzie się między 14 a 19 listopada. Równolegle trwa
konkurs plastyczny (temat: Życie apostoła Pawła, technika: wydzieranka).
Więcej informacji na stronach www.luteranie.pl oraz www.augustana.pl.
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Kontakt
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar
tel. 32-435-01-24 kom. 502311641
e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl
ŻORY
ul. Osińska 4
44-240 Żory
tel/fax 32 4350124;
e-mail: zory@luteranie.pl
konto:
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001
Kancelaria parafialna:
poniedziałek, wtorek, czwartek
9:30-12:30
środa: kancelaria nieczynna
piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30
niedziela: po nabożeństwie
Parafialne strony internetowe:
www.zory.luteranie.pl/zory
www.facebook.com/PEAZory

Katecheta –
mgr teol. Tomasz Marek
tel. 506 147 506
WARSZOWICE
ul. Boryńska 1
43-254 Warszowice
tel/fax 32 4723447;
e-mail: warszowice@luteranie.pl
konto:
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001
Kancelaria parafialna:
czwartek 15:00-17:00
niedziela: po nabożeństwie

www.zory.luteranie.pl/warszowice
www.facebook.com/PEAWarszowice

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com)

Kącik dla dzieci
Przed nami Święto Żniw. Razem będziemy dziękować Panu Bogu za to, że daje nam
wszystko, czego potrzebujemy do życia!

A co znajdzie się w Twoim koszyczku na Święto Żniw? Narysuj go:
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