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Hasło:
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego.
/J 1,14/
Powitanie
Bożonarodzeniową historię słyszeliśmy już nieraz, historię dziecka, któremu przyszło
od samego początku zmagać się z niedogodnościami i ludzką obojętnością znamy niemal
na pamięć. A jednak co rok Boże Narodzenie jest wyjątkowym czasem radości. Z tej
okazji oddajemy w Wasze ręce rozszerzony numer Biuletynu, w którym kilka słów, i nie
tylko, w świąteczno-noworocznym tonie. Zachęcam do lektury, a w imieniu wszystkich
zaangażowanych w powstawanie Biuletynu chciałbym złożyć życzenia, błogosławionych,
pełnych pokoju i bliskości Świąt Bożego Narodzenia oraz spokojnego Nowego Roku.
SS

Jak co roku w grudniu obchodzimy Święta Bożego Narodzenia.
Przypominają nam one, że Bóg w swej wielkiej miłości do ludzi dał
im Swego Syna. Boże Narodzenie przypomina nam także o tym,
że to Bóg odszukuje nas tam gdzie jesteśmy. On nas odszukuje
i staje po naszej stronie, aby na nowo opromieniać nasze
smutki i rozjaśnić nasze twarze. Święta kojarzą nam się
również z dawaniem i otrzymywaniem prezentów, chciałbym,
byśmy zechcieli to Boże Narodzenie potraktować także jako
jeden wielki dar i zadali sobie odrobinę trudu duchowego
rozpakowania owego szczególnego podarunku, którym jest
sam Jezus Chrystus jako nowo narodzone dziecię.
Z okazji tych jakże wyjątkowych Świąt pragnę tą drogą złożyć
wszystkim serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. Niech
nasze serca rozbrzmiewają i łączą się ze wszystkimi, którzy dziś
obchodzą Święta Bożego Narodzenia. Niechaj miłość Boża wypełni nasze serca i niech
w nich trwa także w nowym roku. Pamiętajmy także w kolejnym roku o tym małym
dzieciątku, które tak wielu ludzi odnajduje i my też możemy odnaleźć.
ML

76
W naszym śpiewniku wśród bożonarodzeniowych pieśni jest jedna, która szczególnie
zwróciła moją uwagę. Nie jest tradycyjną kolędą, nie kojarzy mi się nawet jednoznacznie
z tymi świętami. Nieraz śpiewaliśmy ją w czasie pasyjnych dni skupienia czy spotkań
młodzieży. Jej uniwersalny tekst bardzo dobrze oddaje jednak treść świąt Narodzenia
Pańskiego.
Przyszedł bezbronny na świat...
Małe, niepozorne dziecko, przyjęte na świecie w warunkach urągających ludzkiej
godności.
...do ludzi, których stworzył sam...
Wielki Bóg, Słowo, bez którego ani nas, ani świata, w którym żyjemy, by nie było.
Przyszedł, by żyć wśród swoich dzieł.
...nie, aby żąć, lecz by siać. Nie, aby wziąć, lecz siebie dać...
Niebiańskie wspaniałości nie powstrzymały naszego Boga przed wystawieniem się na
ludzką niechęć, nienawiść i spisek prowadzący do haniebnej śmierci przeznaczonej dla
największych zbrodniarzy. A to wszystko, by uratować Ciebie i mnie od wiecznych

męczarni. Po to, byśmy kiedyś mogli być „u siebie” w Jego Królestwie. Czy można sobie
wyobrazić wspanialszy prezent? Tak cenny dar zobowiązuje, nie do heroizmu, nie do
wielkich czynów. Wystarczy tylko...
...Służyć tak, by w życiu swym tron Jemu dać. Znać bliźnich ból, pomoc nieść i sługą być
jak Chrystus Pan...
On oddał za nas życie, my powinniśmy okazać mu wierność i wypełniać jego nakazy ze
szczerym wyznaniem:
...To jest nasz Bóg, sługa i Król, dziś tak, jak on chcę służyć mu, swe całe życie na Jego
ołtarz kłaść. To, co mi dał, chcę teraz dać.
Czy jesteś gotowy na przyjęcie tego daru? Nie zwlekaj, czas na decyzję kiedyś się
skończy, a wtedy nie będzie już odwrotu.
SS

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Śpiewajcie pieśń wciąż nową, choć powtarzaną od wieków.
Śpiewaj Panu cała ziemio,
Bo Bóg ukochał świat, okazał swą miłość całej ludzkości.
Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego,
Bo zesłał na ziemię Syna swego, Zbawcę świata.
Zwiastujcie co dzień radosną nowinę,
Że narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia.
Niech wszystkie stworzenia wielbią Zbawiciela świata.
Śpiewajcie wszyscy wraz z aniołami:
Chwała na wysokościach Bogu,
A na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
Głoście wśród narodów chwałę Jego,
Na wszystkie krańce świata zanieście wieści o Jego cudach.
Tak bowiem Bóg umiłował świat,
Że dał Syna swego, aby każdy, kto weń wierzy
Nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(Psalm 96 [Święto Narodzenia Pańskiego]
z „Pójdźmy do Betlejem” ks. H. Czembor)

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Uwaga konkurs!
Zadanie jest proste. Wystarczy rozwiązać poniższą łamigłówkę i jej rozwiązanie
dostarczyć na podpisanych kartkach do 9 stycznia do kancelarii parafialnej. Wśród
autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy nagrodę, a zwycięzcę ogłosimy w kolejnym
numerze Biuletynu. Zapraszamy do zabawy, powodzenia!

Hasło roku 2011:
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3... 2... 1... Szczęśliwego Nowego Roku! To spontaniczne odliczanie i życzenia
powtarzane przez miliony ludzi na całym świecie to chyba najbardziej znany obrazek
z kolejnych przełomów lat. Co, poza cyfrą w roku i nowym kalendarzem na ścianie
zmienia się w naszym życiu? Czy nowy rok to nowy początek? Nowy rozdział naszego
życia? Atmosfera zmian sprzyja optymistycznemu patrzeniu w przyszłość, któż z nas nie
składał sobie noworocznych postanowień. Mijał rok i z naszych zobowiązań zostawało...
czasem więcej, czasem mniej, a bywało zapewne, że i zupełnie nic. A czy podczas
sylwestrowej zabawy znajdujemy czas, by podziękować Bogu za to, że pozwolił nam
doczekać tego momentu, że dał nam możliwość witania kolejnych 12 miesięcy nadziei,
ale i niepewności? Żyjemy w świecie, który nie wspiera nas w trwaniu w bliskiej relacji
z naszym Panem, na każdym kroku czyhają na nas zagrożenia i pułapki odłączające nas
od Niego. Dlatego po końcowym odliczaniu zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy
nadchodzący rok pod opiekę temu, który z miłości do nas zesłał na świat swojego
jedynego Syna i ofiarował nam dar wiecznego życia w swoim królestwie. I ruszmy
w nieznane dni wytyczoną przez Niego ścieżką ze słowami hasła tego roku w sercu.
SS

W swoim czasie
Kolejny rok za nami! Bóg okazał nam wielką łaskę i troszczył się o nas każdego dnia.
Skoro czytasz w tej chwili ten biuletyn, to znaczy, że masz się dobrze – jesteś zdrowy,
możesz czytać, byłeś w kościele i zabrałeś biuletyn lub ktoś Ci go przyniósł, mimo iż nie
byłeś na nabożeństwie. Dziękuj Bogu za to, czym Cię obdarzył i za ludzi, którzy Cię
otaczają!
Czy zwróciłeś uwagę na takie momenty w swoim życiu (często trudne), w których pomoc
nadeszła we właściwym czasie? Kiedy niejedna sytuacja wydawała się już beznadziejna,
wtedy właśnie zjawiał się ktoś lub coś, co w ostatniej chwili odmieniło wszystko...
Bo Boży plan jest doskonały! Na Nim zawsze możemy polegać. To jest dobra
i pocieszająca wiadomość dla każdego z nas. W taki też sposób Bóg posłał swojego
jednorodzonego Syna na świat, do nas, ludzi – w dokładnie zaplanowanym czasie. Paweł
opisuje to tak w liście do Galacjan 4;4:
„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego...”
Długo oczekiwany Zbawiciel przyszedł w dokładnie zaplanowanym momencie!
Narodziny Pana Jezusa za czasów Królestwa Rzymskiego odpowiadały idealnemu planowi
Bożemu. Dziś powiedzielibyśmy „dobry timing”, „doskonałe wyczucie czasu”. Sieć dróg
handlowych i ujednolicony język umożliwiały dostęp do wszystkich zakątków ówczesnego
świata. A to gwarantowało, że Ewangelia mogła się szybko rozprzestrzenić. Bez wiz, bez
barier językowych, bez granic – w taki sposób wiadomość o Zbawicielu, Jezusie
Chrystusie dotarła także do nas. Była to wiadomość o Tym, który był wypełnieniem wielu
starotestamentowych proroctw. A wypełniły się one w perfekcyjnym momencie
wybranym i zaplanowanym przez Boga!
Dla Ciebie i dla mnie jest to również ogromną zachętą! Nie tylko to, że Jezus
przyszedł na świat i wkroczył w jego historię w odpowiednim momencie, lecz także to,
że w Twoim i w moim życiu dokładnie wie, kiedy ma w nie ingerować i zadziałać. Jeśli
znajdujesz się akurat w trudnej sytuacji albo czekasz od dawna na odpowiedzi na swoje

liczne modlitwy, to pamiętaj: „Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma
swoją porę” (Kaznodziei Salomona 3;1) A Bóg obiecał Ci: „Nie porzucę cię ani cię nie
opuszczę” (Hebr. 13;5b) Na pewno więc nadejdzie ta chwila, w której „wypełni się czas”
a Ty zbierzesz żniwo ze swojego zaufania Bogu i ze swoich modlitw (patrz Galacjan 6;9).
Wtedy patrząc wstecz ze zdziwieniem stwierdzisz, że Boży plan jest doskonały. Że Bóg
czuwa nad czasem i panuje nad wszystkim, podczas gdy my widzimy tylko wyrywki
i chwilowe okoliczności.
Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy wszystko rozumieli lecz abyśmy Mu całkowicie zaufali
i czekali na Jego działanie w swoim czasie! Dlatego też zachęcam Cię, abyś zdał się
NIEGO w stojącym przed nami Nowym Roku. Z najlepszymi życzeniami noworocznymi.
MK

Zapraszam do współpracy!
Drogi czytelniku! Masz w ręku kolejny numer Biuletynu Parafialnego. Czytając zawarte
w nim teksty pewnie kilka razy przyszło Ci do głowy, że jest coś, czym warto by się
podzielić z innymi. Masz pomysł na zmianę w Biuletynie? Przemyślenia, którymi chciałbyś
się podzielić? A może znalazłeś gdzieś artykuł, który można by zamieścić w którymś
z kolejnych numerów? A może uważasz, że warto napisać o jakimś wydarzeniu? Jeśli na
którekolwiek z powyższych pytań odpowiedź brzmi TAK, to zapraszam Cię do współpracy!
Na
propozycje,
teksty,
wskazówki
czekam
pod
adresem
mailowym
szymon.samoraj@gmail.com. Zachęcam do współtworzenia naszego Biuletynu.
Pozdrawiam!
SS

Po prostu
Z pewnością większość z nas często słucha radia. Muzyka,
wiadomości właściwie wszędzie są bardzo podobne. Jest jednak
stacja, w której można znaleźć godzinną audycję luterańską.
Program „Po prostu” to wiadomości o wydarzeniach w naszym
kościele, zaproszenia, reportaże, felietony, rozważania biblijne
a to wszystko urozmaicone chrześcijańską muzyką. Codziennej
audycji można słuchać na falach radia CCM lub przez Internet
codziennie od 20:00 do 21:00. Program ma też bloki tematyczne
w poszczególne dni, takie jak dzień młodzieżowy (czwartki),
dzień rodzinny (piątki), wieczór muzyki klasycznej (środy) czy
dzień informacyjny (poniedziałki). Zachęcam gorąco do słuchania
„Po prostu”!
 Nabożeństwa w okresie Bożego Narodzenia i w styczniu
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 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
Zapraszamy!
 27 grudnia o godz. 10:00 w Pszczynie rozpocznie się Diecezjalny Zjazd
Młodzieży Ewangelickiej pod hasłem „Święta, ale jakie?”. Zachęcamy
do udziału w tym spotkaniu.
 Spotkania Koła Pań odbędą się 4 stycznia w Żorach i 11 stycznia
w Warszowicach. Serdecznie zapraszamy.
 6 stycznia w warszawskim kościele Świętej Trójcy odbędzie się uroczystość
ordynacji czterech duchownych naszego kościoła, wśród nich praktykanta naszych
parafii,
Marcina
Liberackiego.
Uroczyste
nabożeństwo
rozpocznie
się
o godz. 12:00. Księdzu Marcinowi życzymy, aby Bóg prowadził go każdego dnia
służby w Kościele.
 Kalendarze książkowe, Z Biblią na co dzień, kalendarze ścienne, świece i opłatki
wigilijne można nabyć w kancelarii parafialnej.
 Styczniowym solenizantom i jubilatom życzymy, by pokój i radość
bożonarodzeniowej Ewangelii towarzyszyły im przez cały kolejny rok życia.

