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Hasło miesiąca: 
Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej 

na wieki. 
/Ps 16,11/ 

Powitanie 
Po raz kolejny przeżywamy Święta Bożego Narodzenia. Świętujemy wypełnienie 
zapowiedzi przyjścia Mesjasza: lud, który chodził w ciemności ujrzał światło wielkie, nad 
mieszkańcami krainy mroków zabłysła światłość. Niech ta światłość i radość z przyjścia 
Zbawiciela będzie naszym udziałem i w tych świątecznych dniach i przez cały 
nadchodzący rok. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Biuletynu Parafialnego. W nim 
kilka przemyśleń w świąteczno-noworocznym tonie, garść ogłoszeń i zaproszeń, a także 
coś specjalnego dla naszych najmłodszych czytelników. Zapraszam do lektury. 
_____________________________________________________________________________SS  

Obiecane 
„Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz. 
Na ścieżkach twoich sądów oczekujemy ciebie Panie, dusza tęskni za twoim imieniem, 
chce o Tobie pamiętać” 

/Iz. 26, 7-8/ 

Można wiele obiecać. Lecz czy to, co chcemy uczynić, wypełni się – to już zupełnie inna 
rzecz. Historie Biblijne są pełne obietnic, są piękne, zapadają głęboko w nasze serca. One 
przypominają nam obietnice, które Bóg wypełnił. Sprawiają, że jesteśmy wzruszeni, pełni 
wdzięczności. 
Boże Słowo mówi o pokoju, który wypełni świat. Zniknie lęk, nikt nikogo nie będzie 
oskarżał. Człowiek będzie żył w harmonii z naturą – kto by tego sobie nie życzył? 
Lecz z drugiej strony możemy wyliczyć setki przykładów przeczących zapowiedzianym 
obietnicom. A wtedy z jakże innym nastawieniem czytamy i przyjmujemy zapowiedziane 
obietnice. 
Jest tak, i o tym dobrze wiemy – że Bóg nie zstąpił z nieba na ziemię w chwale 
i zwycięstwie, którego ówczesny świat tak bardzo oczekiwał. Nie rozwiązał wszystkich 
naszych problemów. Gdy przyszedł na świat, przyszedł jako małe dziecko. A jego życie, 
tak jak każdego z nas, wiodło drogami tej ziemi, aż na Krzyż, gdzie oddał życie w Boże 
ręce. Ktoś zapyta czy to jest cała prawda o Bożym Synu, tym obiecanym Mesjaszu. Na 
pewno nie! Bo gdy przyszedł na świat – nie było w tym świecie dla Niego miejsca. Także 
i później – nie miał domu, rodziny, Był wędrowcem, który przemierzał drogi ziemskiej 
ojczyzny. Jezus nie odmawiał pomocy potrzebującym, którzy do Niego przychodzili. Był 
także tym, który powoławszy wielu ostatecznie pozostał sam przez nich opuszczony. 
Był tym, który obiecał dać Królestwo Boże i życie wieczne – a człowiek go ukrzyżował, bo 
nie chciał zmienić swego życia. 
Czy zatem Boże obietnice zostały spełnione? Czyż nie były za piękne i za prawdziwe? Tak 
wielu myśli, że Bóg jednak nikomu nie obiecał, iż będzie spełniał nasze życzenia. Bóg 
przychodząc na świat, przyszedł w całej słabości ludzkiej egzystencji, ludzkiej 
bezradności. Jego siła, jest siłą naszej wiary, tak jak wierzymy, tak tu i otrzymujemy. 
Bóg dźwiga nas z upadku i grzechu. Ożywia to, co jest martwe, daje siły, by z odwagą 
dźwigać swój Krzyż. Przynosi pokój, abyśmy z Bogiem w pokoju żyć mogli. On walczy 
razem z nami o życie Bożego stworzenia. Jest radosny – gdy w sercu naszym panuje 
radość, roni łzy, gdy my płaczemy. Nikogo nie zostawia samego. On dzieli mój lęk i moją 
nadzieję, On dzieli swoje życie ze mną, a to jest więcej niż tylko obietnica. To Boże Słowo 
wyraźnie nas o tym zapewnia: „Ścieżka sprawiedliwego jest prosta … na ścieżce twoich 
sądów oczekujemy ciebie Panie, dusza tęskni za Twoim imieniem, chce o Tobie 
pamiętać”. 



Za nami już czas Adwentu, który przygotował nas do Świąt Bożego Narodzenia. Nadszedł 
czas przyjścia Jezusa do nas i naszych domów. Bóg spełnił obietnicę, przyszedł na ziemię. 
Czy znajdzie wśród nas tych, którzy go przyjmą i w niego uwierzą? 
Przed nami koniec roku 2012 – to czas na zastanowienie się nad życiem i jego 
przemijaniem. 
Także przed nami Nowy Rok 2013. Czy będzie to czas by mogły się spełnić Boże a z nimi 
i nasze obietnice? Na to pytanie odpowiemy sobie za rok. 
Życzę Wam siostry i Bracia Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego 
i błogosławionego Nowego Roku. Wasz duszpasterz 
Ks. Tadeusz Makula 
_______________________________________________________________________ 

 
„Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi.” 

Søren Kierkegaard 
 
 
 
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas! Zamieszkało tak zwyczajnie, 

w żłóbku, w stajni naszych serc. Zrodziło się, aby podnosić tych, którzy nie mają sił, 
wspierać upadających, zbawić wątpiących. Nie byliśmy obojętni Bogu i nadal nie 
jesteśmy, mimo upływu dwóch tysięcy lat. 

W rozpoczynającym się okresie Bożego Narodzenia, nie musimy być dla siebie 
obojętni! Nie traćmy więc w tym czasie z horyzontu wiary, tak Chrystusa, jak i naszych 
bliźnich. A jeśli nawet w ferworze codzienności tak by się stało, to odważnie przetrzyjmy 
oczy i budźmy się „a zajaśnieje nam Chrystus”! 

Wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom Biuletynu Parafialnego, tak zwyczajnie, 
życzymy zdrowych, spokojnych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia! 

Redakcja oraz duszpasterze. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Hasło Roku: 
 
 
Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego 
przyszłego szukamy.  

/Hbr 13,14/ 
 

 
 
Nie nasz dom 
Kolejny nowy rok. Między uderzeniami zegara wybijającego północ i hukiem petard 
ogłaszających zmianę daty, będziemy sobie życzyć, by te dni, które są przed nami, były 
dla nas lepsze od tych, które właśnie zostawiamy za sobą. Co to dla nas oznacza? 
W czym kolejne dni, tygodnie i miesiące mają być lepsze? Co mają nam przynieść? 
Sukces zawodowy? Poprawę sytuacji materialnej? Lepsze zdrowie? Wielką miłość? Wielu 
ludzi odpowiedziałoby w ten, lub podobny, sposób, na czele listy swoich życiowych 
priorytetów stawiając życie, zdrowie miłość czy różnie rozumiany sukces. Utarty schemat 
myślenia sprowadza nasze życie do zadbania i zapewnienia sobie dobrobytu tu, na ziemi. 
Zupełnie, jakby z ostatnim uderzeniem serca kończyło się wszystko. Jak bogacz 
opisywany w przypowieści z 12. rozdziału Ewangelii Łukasza: „Co mam czynić, skoro nie 
mam już gdzie gromadzić plonów moich? (...) Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję 
i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, 
masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się.” (Łk 12,17b-19). 
Tymczasem słowa hasła 2013 roku korygują nasze spojrzenie i wskazują na ważny 
element naszego, chrześcijańskiego, życia. „Nie mamy tu miasta trwałego”. Na tym 
świecie nie zgromadzimy niczego, co choćby na milimetr przybliżyło nas do zapewnienia 
sobie spokojnej wieczności. Współczesna medycyna, choć rozwijająca się w imponującym 
tempie, nie zna sposobu na utrzymania młodości, zdrowia ani życia. Żaden ubezpieczyciel 
nie da nam polisy gwarantującej nieśmiertelność, czy choć życie o określonej długości. 
Nie ma żadnej oferty kredytowej, która pokrywałaby koszty wstępu do Nieba. Jesteśmy 
tu tylko na chwilę, i żadne dobra, materialne lub inne, tego nie zmienią. Nasze zadanie 
na tę chwilę jest jasne i proste: „Lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam 
dodane” (Łk 12,30). Do tego polecenia bezpośrednio odwołuje się druga część hasła 
roku: „tego przyszłego szukamy”. Szukanie Boga, Jego Królestwa, Jego bliskości 
i prowadzenia, to wszystko, czego nam potrzeba. Kiedy idziemy przez życie z Nim, nie 
musimy się bać o naszą przyszłość. Nie oznacza to wcale, że nasza droga będzie prosta 
i równa, wolna od problemów i doświadczeń. Oznacza to raczej, że, w jakiejkolwiek 
sytuacji byśmy się nie znaleźli, będziemy mieć przy sobie Przewodnika, który zna drogę 
wyjścia i nigdy nas nie opuści. Z Nim jesteśmy bezpieczni w obliczu każdego wyzwania 
i doświadczenia, jakie postawi przed nami świat. Czy to oznacza, ze mamy rzucić pracę, 
szkołę, przestać dbać o rodzinę i z założonymi rękami czekać na powtórne przyjście 
Chrystusa? Oczywiście nie. Nie pozwólmy jednak, by sprawy tego świata nami 
zawładnęły, by stały się sensem naszego życia. Kilka wskazówek dotyczących 
chrześcijańskiej drogi znajdujemy na początku 13. rozdziału Listu do Hebrajczyków: 
„Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie; (...) Pamiętajcie 
o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci 
u wszystkich (...) Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, 
co posiadacie” (por. Hbr 13,1-5). Wiele z tych zasad nie przystaje do współczesnego 
świata. W świecie nieformalnych związków i kultu pieniądza mamy pójść „pod prąd”, 
wybrać inaczej, pomimo tego, że „tak robią wszyscy”. Inne tłumaczenie biblijnego hasła 
roku nadają mu nieco inne brzmienie: „Bo ten świat nie jest naszym domem; my 
oczekujemy wiecznego domu w niebiosach” (SŻ). Wtedy, gdy staniemy u drzwi tego 
właściwego domu, nie będziemy mogli tłumaczyć się, że robiliśmy tak, jak „wszyscy”. 
Chyba, że chcemy być razem z tymi „wszystkimi” z Bożego Domu wyrzuceni.  
_____________________________________________________________________________SS 
 



Podsumowanie 
Rok 2012. powoli dobiega końca. Trzymacie w ręku ostatni tegoroczny numer Biuletynu 
Parafialnego. To 11. numer, jaki w ostatnich dwunastu miesiącach oddajemy w Wasze 
ręce. Mam nadzieję, że treści w nich zawarte sprostały Waszym oczekiwaniom. Zachęcam 
do kontaktu, do podzielenia się swoją opinią na temat Biuletynu, być może zmian, jakie 
powinny w nim zajść. Biuletyn nie powstawałby, gdyby nie autorzy, którzy co miesiąc 
dzielą się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, czasem wyszukanymi fragmentami 
wartościowych rozważań czy artykułów. Każdemu, kto w minionym roku współtworzył 
Biuletyn serdecznie dziękuję za współpracę i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się 
dołączyć do redakcji, by w kolejnym roku było nas jeszcze więcej. 
_______________________________________________________________ 
Wydarzenia 

 16. grudnia w Warszowicach Chrzest Św. przyjął Krzysztof Cyroń. Jemu, oraz 
Jego rodzicom życzymy obecności naszego Pana każdego dnia. 

 Styczniowym jubilatom i solenizantom życzymy Bożego błogosławieństwa 
i prowadzenia na dalsze lata.  

Ogłoszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach:  

 Niedziele Wigilia Boże 
Narodzenie  

Stary Rok Nowy Rok  

Warszowice 8:00 15:00 8:00 16:00 15:00 
Żory 9:15 16:15 9:15 17:30 16:15 

 W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne. 
 W kancelariach parafialnych do nabycia są kalendarze, opłatki oraz świece 

wigilijne.  
 27. grudnia o godz. 10:00 w Pszczynie odbędzie się tradycyjny, poświąteczny 

Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Po nim planowane jest ostatnie 
tegoroczne spotkanie Młodzieży 18+. Serdecznie zapraszamy. 

 Styczniowe spotkania Koła Pań w Żorach 8.12, w Warszowicach 15.12 o godz. 
17:00. Zapraszamy. 

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
 Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w soboty o godz. 12:00.  
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