
 
Hasło miesiąca: 

Daj mi o świcie doznać łaski twojej, bo tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo 
ku tobie podnoszę duszę moją. 

/Ps 143,8/ 
Powitanie 
Świąteczno-noworoczny numer Biuletynu to wydanie rozszerzone z niespodzianką dla 
najmłodszych czytelników. Przed nami czas radości z przyjścia do człowieka wcielonego 
Bożego Słowa. Niech to będzie czas bliskości, i między nami, i bliskości Bożej Miłości, 
która przyszła na świat!  

____________________________________________________________________________|SS  
Tajemnica Bożego Narodzenia! 
„Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został 

usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, 
uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały”. /I Tym. 3,16/ 

Wigilijna noc. To noc, gdy Bóg otworzył niebo, aby nas obdarować 
Zbawieniem w Jezusie Chrystusie. To noc, w której Bóg do nas się 
zbliżył, aby być razem z nami. To także noc, w czasie której miał miejsce 
niezwykły cud Bożego narodzenia. W tym cudzie i dziś uczestniczymy, 
a jego tajemnicę dziś pragniemy zgłębiać. Tę tajemnicę zwiastuje nam, 
ludziom na całej ziemi, Boże Słowo i aniołowie, którzy na polach 
Betlejemskich pasterzom przyszli przekazać niezwykłą radość: „Dziś 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście 
Dawidowym” (Łk. 2,11).  
Ta wielka tajemnica Bożego Narodzenia najbardziej obecna jest 
w Wigilijny wieczór. Lecz najmocniej dotyka ona dzieci, które stojąc przy 
choince, pełnymi blasku oczyma, próbują odgadnąć, czy prezenty, 

o które prosiły – spełniły się. My także znamy te przeżycia, bo, chociaż dorośli, marzymy 
o czymś, co sprawiłoby nam radość. Tej tajemnicy świąt Bożego Narodzenia dotyka 
przytoczony na początku tekst z I listu Pawła do Tymoteusza, w którym czytamy: „Bo 
bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został 
usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, 
uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały”.  
Ten tekst mówi, w jakże prosty sposób, o Bożym Narodzeniu, o tym co się wydarzyło, 
a co było darem dla każdego człowieka. Lecz tekst ten czyni to inaczej. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do opisu z ewangelii, gdzie w noc wigilijną aniołowie i chóry anielskie 
zachęcają pasterzy by udali się do stajni, w której narodził się Jezus. Opis ewangelii jest 
prostym przekazem tego, co Bóg uczynił w Betlejem. To obraz niezwykle prosty, 
zrozumiały dla każdego, czy dziecka czy dorosłego człowieka. W tym obrazie widzimy 
stajnię, zwierzęta, żłób i małe dziecię Jezus oraz Józefa i Marię. Tu nie ma żadnych 
zawiłości, teologicznych sporów i ludzkiej filozofii. Wszystko jest proste i zrozumiałe.  
Natomiast przytoczony tekst to stary chrześcijański wiersz, poetycki opis Bożego 
Narodzenia. Ten wiersz zapewne też był pierwszą Bożonarodzeniową pieśnią, którą 
śpiewano w pierwotnym Kościele. Tekst ten jest bardzo krótki. Próżno w nim szukać 
Jezusa, Józefa, Marii, Pasterzy i pól Betlejemskich. Autor, ap. Paweł, mówi o tym, „który 
objawił się w ciele”. To znaczy, że Bóg przyjął ciało człowieka i przyszedł na ziemię, aby 
dzielić los ludzkiego życia. Jego narodzenie się ograniczone zostało do miasteczka 
Betlejem, gdzie nie było miejsca w żadnym domu. Narodził się tak jak my, by być blisko 
nas. Przyjął ciało, takie jak i my, by doznać wszystkiego, co ludzkie, za wyjątkiem 
grzechu. Za nas cierpiał i umarł, ale też i zmartwychwstał, byśmy mogli z Nim kiedyś 
zamieszkać w Królestwie Bożym. Jezus jest jednym z nas, naszym bratem i Zbawicielem.  
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A jaka jest nasza Wigilia? Jak my sobie dziś wyobrażamy, tę z przed dwóch tysięcy lat? 
Szwedzka pisarka, Astrid Lingren, w książce dla dzieci taki przedstawiła obraz. W pokoju, 
przy kominku siedzi Matka ze swoim dzieckiem. Pokój jasno oświetlony, ciepły 
i świątecznie przygotowany. Dziecko siedzące przy matce chce coś usłyszeć z historii 
Bożego Narodzenia. Mama opowiada o Narodzeniu Jezusa w stajni przed wieloma 
wiekami, w dalekim obcym kraju. Dziecko siedzi cicho, z uwagą wsłuchuje się w to, 
o czym mama mówi i wyobraża sobie jak to wtedy było. Po czym swoimi oczyma widzi 
dwoje wędrowców idących w głębokim śniegu w ciemnym lesie, w którym znajdują 
stajnie i w niej się zatrzymują. Tu na świat przychodzi małe dziecię Jezus. Oczy dziecka 
jego wyobraźnia jest inna niż nas dorosłych. Jedno jest takie samo – Jezus, który 
przychodzi na świat. Historia Bożego Narodzenia jest prostą, którą każdy może 
zrozumieć. W wigilijny wieczór raz jeszcze nam tę historię przybliża. Z niej Bóg do nas 
przemawia i w niej daje nam radość w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia.  
_____________________________________________________|ks. Tadeusz Makula 

Pamiętam z czasów mojego wczesnego dzieciństwa (a było to już dość dawno) 
jak w Wigilię obserwowaliśmy z bratem choinkę w pokoju, aby nie przegapić 
momentu, kiedy pod nią pojawią się paczki z prezentami. Ale, mimo naszej 
uwagi, one dostawały się tam zawsze cicho i niepostrzeżenie. Po latach, kiedy 
rozszyfrowaliśmy już ten mechanizm, że to rodzice je tam umieszczają, moment 
układania pod świątecznym drzewkiem prezentów nie stracił nic ze swojej 

tajemniczości. Zawsze był wyjątkowy, bo inspirowany miłością. 
W ten sam sposób – cicho i niepostrzeżenie – wiele lat temu Bóg 
obdarował nas najwspanialszym prezentem. W Jezusie ofiarował 
nam całą swoją miłość. Odbierając tę miłość chcemy się nią dzielić 
z innymi i właśnie dlatego prezenty pod naszymi choinkami są tak 
niezwykłe – są maleńkimi cząsteczkami tej wielkiej miłości – 
takimi, na jakie nas stać. Na te prezenty nie trzeba zaciągać 
kredytów w banku – one, choćby najskromniejsze – są bezcenne. 

/DS/ 
 

Takich prezentów, przynoszonych przez Boże Dzieciątko, pełnych miłości, 
życzymy Wam w te Święta. Życzymy ciszy i pokoju, błogosławieństwa w ten 
niezwykły, „magiczny” czas prezentów. Tego, abyśmy znów mogli doczekać 
i przyjąć ten najwspanialszy Boży dar i abyśmy mogli się obdarowywać 
nawzajem cząstkami tej ogromnej miłości, jaką otrzymaliśmy od naszego 
Niebieskiego Ojca. Wkładając cząstki swej miłości w te życzenia, przekazujemy 
je Wam, drodzy czytelnicy. Niech Pan prowadzi nas z miłością w Nowy Rok 

Duszpasterze i Autorzy Biuletynu Parafialnego 
_______________________________________________________________________ 
Hasło Roku 2014: 

„Moim szczęściem być blisko Boga.” 
/Ps 73,28/ 

Mówi się, że dobrą książkę można poznać po umiejętnym 
wyważeniu emocji towarzyszących bohaterom opisywanej historii. 
Opowieści, w których występują wyłącznie postaci pławiące się 
w szczęściu i sukcesie, jak również te, w których prześladują je 
wszelkie nieszczęścia i kataklizmy, jakie przyszły autorowi do 
głowy, są mało ciekawe, prawdę mówiąc, nudne. Dlaczego? 

Odpowiedź łatwo znajdziemy patrząc na własne doświadczenia. Koniec starego i początek 
nowego roku jest ku temu świetną okazją, potraktujmy ją jako pewien rozdział w naszym 
życiu i postawmy sobie kilka pytań: Jaki był to czas? Tylko dobry? Niekończące się pasmo 
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym? A może wprost przeciwnie? Nic się nie 
udało, same straty i klęski? W przypadku większości z nas, opis mijającego roku mieści 
się gdzieś między tymi skrajnościami – jak w dobrej powieści. Nic dziwnego, w końcu jej 
współautorem jest sam Bóg. 
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Podobnie jest z treścią Psalmu 73, z którego pochodzi hasło roku, który przed nami. 
Wprawdzie same słowa „Moim szczęściem być blisko Boga” tchną optymizmem 
i pewnością, ale poprzedzające je wersy stanowią opis efektów raczej dość gorzkiej 
obserwacji społeczeństwa i własnego położenia: „Co do mnie – omal nie potknęły się nogi 
moje, omal nie pośliznęły się kroki moje” (Ps 73,2). Psalmista pisze, że znalazł się na 
krawędzi, niemal stracił wiarę i nadzieję. Przyczyna jest szokująco prosta: zazdrość 
i dojmujące poczucie niesprawiedliwości. Obiektem tych złych emocji są ludzie zuchwali, 
dziś powiedzielibyśmy cwani, wykorzystujący wszelkie, mniej i bardziej przyzwoite 
i legalne, środki do poprawy własnego życia (z reguły kosztem innych). Dalej czytamy 
o szczęściu, jakim cieszą się tacy ludzie. Są zdrowi, silni, mogą sobie pozwolić na 
beztroskie życie i poniżanie tych, którzy żyją inaczej, skromniej, uczciwiej. Nie jest to 
sytuacja obca także nam dzisiaj. Koleżanka z pracy, budująca swoją pozycję przez 
podkopywanie współpracowników, czy kolega ze szkoły, notorycznie ściągający na 
sprawdzianach. Szybki efekt (awans, dobra ocena), niewielkim kosztem i żadnych 
konsekwencji (poza niechęcią ciężko pracujących na swoje osiągnięcia towarzyszy) to 
pociągająca wizja. Ale czy godna chrześcijanina? Droga z Bogiem nie zakłada skrótów, 
osiągania doraźnych korzyści za wszelką cenę. To droga wierności, ufności i cierpliwości. 
Nawet jeśli teraz widzimy, że „inni mają lepiej”, pomyślmy, czego szukają? A na co 
oczekujemy my? Psalmista znajduje lukę w ich idealnym, zdawać by się mogło, sposobie 
na życie: „Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle 
niszczeją, znikają, giną z przerażenia” (Ps 73,18-19). Za szybką wspinaczką i pychą 
z błyskawicznie osiąganych celów idzie, równie szybki i niezawodny, upadek. Cena za 
chodzenie na skróty jest bardzo wysoka, podobnie jak nagroda za wierne podążanie za 
Panem: „Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą: Wytracasz wszystkich, którzy nie 
dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, 
w Bogu nadzieję moją.” (Ps 73,27-28). To jest prawdziwe szczęście. Takie, którego nie 
jest w stanie naruszyć żadna burza w naszym życiu. Dobrego roku w Bożej bliskości! 
____________________________________________________________________|SS 
Wydarzenia 

 1 grudnia w Warszowicach i 8 grudnia w Żorach odbyły się adwentowe 
spotkania seniorów naszych parafii. Po zakończeniu nabożeństw, przy 
przygotowanym w salach parafialnych poczęstunku, mogli oni porozmawiać, 
we wspólnej modlitwie dziękować za kolejne spotkanie i śpiewem uwielbiać 
Boga. 

 To ostatni wydany w tym roku numer Biuletynu Parafialnego, a jednocześnie 
pierwsze wydanie na nowy, 2014 rok. Wszystkim osobom, które w minionych 
dwunastu miesiącach współtworzyły pismo, dziękuję za włożoną pracę i wiele 
cennych myśli, którymi dzieliły się z czytelnikami. Wam, drodzy czytelnicy, 
dziękuję za to, że zabieracie Biuletyn do Waszych domów i czytacie zawarte 
w nim treści. Jednocześnie ponawiam zaproszenie do dołączenia do grona 
twórców naszego parafialnego pisma. Dane kontaktowe są dostępne w każdym 
numerze. 

 W kolejnym numerze Biuletynu znajdzie się podsumowanie 2013 roku 
w naszych parafiach. 

 Osobom obchodzącym w styczniu urodziny i jubileusze składamy życzenia 
Bożej bliskości i opieki w kolejnych latach. 

Ogłoszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach:  

 Niedziele 
i Boże 
Narodzenie 

Stary Rok 
31.12 

Nowy Rok 
1.01 

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

Nabożeństwa w pierwszą niedzielę miesiąca są połączone ze Spowiedzią i Komunią Św. Dzieci 
zapraszamy na Szkółki Niedzielne. 
 Młodzież zapraszamy na Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej do 

Pszczyny 27. grudnia na godz. 10:00. 
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 Zapraszamy na wspólne spotkanie Kół Pań z Żor i Warszowic 7. stycznia o 17:00 
w Warszowicach.  

 Najbliższa Godzina Bibiljna odbędzie się 21. stycznia o godz. 17:00 na plebani 
w Żorach. Zapraszamy! 

 Zapraszamy na styczniowe spotkanie PTEw w Żorach. Szczegóły zostaną podane 
w czasie nabożeństw. 

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
 Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w niedziele od 10:30. 

 
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 
tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Praktykant – mgr teol. 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) 
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