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Hasło miesiąca: 
Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. 

/Ps 86,11a/ 

Powitanie 
Za nami święta Bożego Narodzenia, powoli z naszych domów znikają ozdoby świąteczne, 
weszliśmy też w kolejny rok naszej drogi na ziemi. Teraz, kiedy przebrzmiał już huk 
fajerwerków, mamy chwilę na zastanowienie się. Jak chcemy wykorzystać nadchodzące 
dni i komu chcemy je poświęcić. Pamiętajmy, by wśród noworocznych postanowień nie 
zabrakło tego o przeżyciu danego nam czasu z Bogiem. Styczeń to także miesiąc, 
w którym Chrześcijanie wspólnie modlą się o jedność. O jedność szanującą różnorodność. 
Dobrego Roku! 

SS  
 
Hasło roku 

Jezus mówi: Pełnia mej mocy okazuje się w słabości 
/2 Kor 12,9/ 

 
 

Każdy początek nowego etapu w naszym życiu oznacza nowe wyzwania, sprawy, które 
trzeba rozwiązać, problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. Współczesny świat nie daje 
nam ani chwili wytchnienia, na każdym kroku donosząc o nowych kataklizmach 
i kryzysach. Mają one różny zasięg, ale wszystkie, mniej lub bardziej, wpływają na 
otaczającą nas rzeczywistość, pośrednio i na nas samych. Wobec wielkich mechanizmów 
politycznych i gospodarczych jesteśmy bezradni. Ale właśnie tutaj, gdzie kończą się 
nasze wpływy, zaczyna się pole działania naszego Stwórcy. Tam, gdzie my jesteśmy 
słabi, On jest mocny, potężny i zwycięski. Jego wola kieruje losami świata i to Jego łaska 
pozwala nam szukać schronienia pod Jego skrzydłami. Często wydaje nam się, że 
możemy wiele, że nasze zabiegi pozwolą rozstrzygnąć tę czy inną sprawę po naszej 
myśli. Szukamy rozwiązań, czasem uciekamy się do różnego rodzaju sztuczek, byle tylko 
bieg wydarzeń przyjął pożądany przez nas obrót. Jak łatwo nam wtedy zapomnieć, że 
cały nasz wysiłek może pójść na marne w jednej chwili jeśli tylko nie ma poparcia 
u Boga. Cała nasza mądrość i spryt w jednej chwili ustąpić muszą Jego woli. Nie ma 
takiej wygranej sprawy, której On nie mógłby odwrócić. Nie ma też tak dotkliwej porażki, 
z której Jego ręka nie mogłaby nas wyprowadzić. Naszą misją na tym świecie nie jest 
naprawianie świata, my „tylko” mamy całym swoim życiem świadczyć o bliskości 
z Bogiem. Cała reszta jest już w Jego rękach. My stanowimy przykład, jesteśmy 
narzędziami, którymi nasz Pan może się posługiwać, by dokonywać rzeczy wielkich. Bo 
Jego moc okazuje się w naszych słabościach. Wsłuchajmy się w Bożą Wolę na progu 
tego nowego roku i postępujmy zgodnie z nią każdego kolejnego dnia.  

Dopomóż, Panie, przeżyć kolejny dzień, 
W pokoju z Tobą jeszcze jeden dzień... 

/Tomasz Żółtko „Nie dla herosów”/ 
SS 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Polsce od 18 do 25 stycznia. Termin został 
zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Watssona z USA, w 1908 r. 
Jest to zatem już ponad 100. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W ramach Tygodnia 
Ekumenicznego niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, 
inne spotykają się każdego dnia Tygodnia (właściwie oktawy). Jeszcze inne, spośród tych 



ośmiu nabożeństw, wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, 
najczęściej w niedzielę.  
Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana 
kaznodziei. Jeżeli kazanie wygłasza przedstawiciel jednego nurtu chrześcijaństwa, 
pozdrowienie do zgromadzonych przekazać mogą przedstawiciele innych tradycji. Hasło 
tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wyjęte jest z pierwszego listu 
apostoła Pawła do Koryntian: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” 
(por. 1 Kor 15,15-58). Co skłoniło akurat do wyboru tego tekstu jako tekstu 
przewodniego? Historia Polski naznaczona jest seriami klęsk i zwycięstw. Pragnienie 
wolności i dążenie do pokonania zniewolenia stały się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych rysów polskiej historii. Jednak tam, gdzie pojawia się zwycięstwo, tam 
są i przegrani, którzy nie podzielają radości triumfatorów.  
Ta szczególna historia narodu polskiego skłoniła grupę, która przygotowywała tegoroczną 
tematykę Tygodnia Modlitwy, do głębszej refleksji nad znaczeniem takich pojęć jak 
„zwycięstwo” i „przegrana”, zwłaszcza, że język, jakim mówi się o zwycięstwie, jest 
często postrzegany jako język triumfalizmu. Chrystus jednak pokazuje nam, że 
zwycięstwo można pojmować zupełnie inaczej.  

*** 
W tym roku ksiądz proboszcz Tadeusz Makula w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan wygłosi kazanie w środę 18 stycznia w Kościele Filipa Jakuba w Żorach. 

ML 

Podsumowanie 
Koniec starego i początek nowego roku to zawsze czas podsumowań i rozliczeń. Dla 
naszych parafii rok 2011 był czasem obfitującym w jubileusze. Parafia w Warszowicach 
świętowała 30-lecie wybudowania kościoła, w Żorach obchodziliśmy jubileusz 80-lecia 
kościoła Zbawiciela, 160-lecia samodzielnej parafii w Żorach oraz 450-lecie luteranizmu 
na terenie miasta. Proboszcz żorskiej i warszowickiej parafii, ks.Tadeusz Makula 
obchodził również jubileusz 35-lecia służby w parafii. W obu zborach wybraliśmy Rady 
Parafialne oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego i członków Komisji Rewizyjnych. 
Udało się zakończyć planowane remonty. W Żorach w minionym roku odbyło się 13 
chrztów, 9 ślubów, 2 konwersje oraz 4 pogrzeby. Liczba parafian wynosi 852. 
W Warszowicach ochrzczono 4 dzieci oraz udzielono 1 ślubu. Parafia liczy sobie 200 
członków.  

*** 
W tym czasie ukazało się 10 numerów Biuletynu Parafialnego. Dziękuję serdecznie 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania każdego numeru dzieląc się 
swoimi przemyśleniami oraz Wam, Drodzy Czytelnicy za zainteresowanie treściami w nich 
zawartymi. Zachęcam również do dołączenia do grona autorów Biuletynu.  

SS 
Wydarzenia 

 W grudniu Chrzest Św. Przyjęła Karolina Bartoszek (Warszowice). Jej oraz jej 
rodzicom życzymy Bożej opieki na drogach życia! 

 Obchodzącym w styczniu urodziny i jubileusze życzymy Bożego 
Błogosławieństwa na kolejne dni życia. 

W kontakcie z Radnymi  
Na prośbę Rady Parafialnej z Żor zamieszczamy listę radnych wraz z numerami 
telefonów, pod które można zgłaszać wszelkie uwagi, sugestie i pytania dotyczące 
funkcjonowania parafii. Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu. 

Żory 
 Magdalena Kaleta 502481687 
 Grażyna Harnasz 32 4356636 
 Walter Parot 32 4359856 
 Piotr Gaś 32 4343663 
 Jerzy Kijonka 668345572 
 Gerard Gnida 32 4744115 
 Michał Liszka 666466328 
 Józef Chmiel 32 4488821 



Ogłoszenia 
 Nabożeństwa w styczniu w każdą niedzielę o godz. 8.00 w Warszowicach i 9.15 

w Żorach. Serdecznie zapraszamy.  
 29. stycznia po nabożeństwie w Żorach odbędzie się sprawozdawczo-budżetowe 

Zgromadzenie Parafialne. 
 21. stycznia o godz. 10 rozpocznie się Diecezjalny Zjazd Studentów 

i Młodzieży Pracującej oraz tegorocznych Maturzystów. Serdecznie 
zapraszamy do Katowic! 

 Zapraszamy na lutowe Spotkania Koła Pań! 
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 

 

DZME Katowice 


