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Hasło miesiąca:
Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień
i noc.
/1 Mż 8,22/

Powitanie
Który to już raz huk petard, strzelające korki od szampana, wielkie koncerty na placach
niemal wszystkich miast obwieściły nam nadejście nowego roku? W tym morzu dźwięków
był jeszcze jeden, zwykle doskonale słyszalny, tej jednej nocy przytłumiony przez
odgłosy świetnej zabawy – to kościelne dzwony. Ton regularnie niosący się dookoła,
przywołujący wszystkich do zgromadzenia się w Domu Bożym, tym razem, w walce
z masą atrakcji sylwestrowej nocy, stał się jakby cichszy, nie natarczywy, łatwiejszy do
zignorowania. Kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata dyktują rytm naszego życia.
Zamykając kolejny rozdział naszego życia, zawierający się w ramach roku 2014,
podsumowujemy to, co zostawiamy za sobą. Jaki był to rok? Jaki bagaż doświadczeń
wynieśliśmy z minionych dwunastu miesięcy? Każdy z nas ma na te pytania własne
odpowiedzi. O tym, jaki był to rok dla naszych parafii, przeczytacie w tym numerze
Biuletynu Parafialnego. Równie często wybiegamy myślami w przyszłość, co
rozpoczynający się rok przyniesie? Dla naszych zborów będzie to rok sporych zmian
i ważnych decyzji – co za tym idzie, również nowych wyzwań. Prośmy Pana Boga o to, by
to On kierował naszymi losami i pobłogosławił czas, jaki mamy przed sobą. W końcu
z Jego woli „nie ustanie siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc...”. Dobrego
roku w Bożym ręku!
____________________________________________________________________________|SS

Ten, taki owaki...
„Przyjmujcie jedni
drugich, jak i Chrystus
przyjął nas, ku chwale
Boga”

Po raz pierwszy wchodził do firmy, w której miał pracować.

Denerwował się – nikogo tu nie znał, nie wiedział, czego może
się spodziewać. Ba, o samej firmie też niewiele wiedział, o jej
istnieniu dowiedział się kilka dni wcześniej. Czekając na
przybycie przyszłej szefowej odpowiedział na standardowy
/Rz 15,7/
zestaw pytań, widział badawcze spojrzenia, ukradkiem
wymieniane uwagi. Był „nowy”, a więc wystawiony na oceny i klasyfikację...
Minęło kilka miesięcy. Nagłe zmiany personalne w firmie postawiły go w zupełnie nowej
sytuacji. Teraz to on był „swój”. On uważnie obserwował nowo przyjmowanych
pracowników, pytał i wyciągał wnioski z uzyskiwanych odpowiedzi. Jedni robili lepsze, inni
gorsze wrażenie...
Wielu z nas w takiej, lub podobnej, sytuacji znalazło się nie raz. Wejście w nowe,
zintegrowane już, środowisko, to zawsze spore przeżycie. Jak damy się poznać? Jak
zostaniemy odebrani?
Hasło roku 2015 wyprowadza nas poza obręb myślenia o tym, kim my jesteśmy wobec
otaczającego nas świata. Słowa z listu apostoła Pawła do chrześcijan w Rzymie zachęcają
nas do zastanowienia się nad tym, jak my odbieramy tych, którzy stają na naszej
drodze? Jaką postawę przyjmujemy wobec tych, którzy mają stać się częścią naszego
otoczenia? Oceniamy i klasyfikujemy siebie nawzajem, to oczywiste, wręcz niezbędne do
odnalezienia się w rzeczywistości. Potęga pierwszego wrażenia sprawia, że dla jednych
jesteśmy w stanie być życzliwi i przyjaźni, wobec innych – zdystansowani i oschli. Potem
wypadki idą już bardzo szybko. Nasza ocena określa naszą postawę wobec drugiego, ta
postawa z kolei wpływa na zachowanie drugiego człowieka wobec nas. Zwykle efekt jest
taki, że, bez względu na początkowe intencje, jego reakcja potwierdza naszą pierwotną
ocenę. Psychologowie tę regułę nazwali samospełniającym się proroctwem.
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Nie sposób uniknąć tych mechanizmów także w naszym chrześcijańskim środowisku.
Jesteśmy różni, dzielą nas zainteresowania, zdolności, temperamenty, podejście do
różnych, także tych związanych z wiarą, spraw. Bywa, że te różnice są podłożem
konfliktów, stoją na przeszkodzie pełnemu przeżywaniu wspólnoty. A co, jeśli nasza
wstępna ocena okazuje się błędna, krzywdząca? Nadrobienie straconego czasu i naprawa
niefortunnie rozpoczętej relacji nie są łatwe, wstyd i wyrzuty sumienia potęgują dystans
i utrudniają otwarcie nowej karty, zatruwają dusze i niweczą chęć szczerego trwania
w bliskości Boga: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej
duszy swojej, i z całej myśli swojej. (...) Będziesz miłował bliźniego swego jak...”
(Mt 22,37b.39) tu często pojawia się problem, prawda? Nawet, jeśli stosowanie, bez
wyjątków, Przykazania Miłości w codziennym życiu jest sporym wyzwaniem, naprawdę
warto je podjąć. Spróbujmy w tym rozpoczynającym się roku być nieco bardziej otwarci
na drugiego człowieka i wyrozumiali dla jego postępowania, może wtedy trochę łatwiej
będzie zrozumieć jego motywację – a stąd już tylko krok do prawdziwego braterstwa.
W Chrystusie!
____________________________________________________________________________|SS

Sprawozdanie z minionego roku w parafiach
Przełom kolejnych lat to zawsze czas podsumowań. Spoglądamy na minione miesiące,
na wydarzenia, które wypełniły ten czas nadając mu kształt i wzbogacając nas o kolejne
doświadczenia. Te podsumowania dotyczą także nas jako wspólnoty Kościoła. Miniony rok
został naznaczony odejściami ważnych postaci krajowego ewangelicyzmu,
nie
zabrakło jednak także wydarzeń napawających otuchą i radością. Dla
naszych
parafii był to kolejny intensywny rok. W Warszowicach powitaliśmy
dziewiątkę ochrzczonych dzieci, samodzielne życie chrześcijańskie
rozpoczęła piątka konfirmantów, nie odbył się żaden pogrzeb. Wśród
parafialnych wydarzeń w Warszowicach nie ma też żadnego śubu.
W żorskim kościele również ochrzczono dziewięcioro dzieci, wierność
Bogu i Kościołowi ślubowało siedmioro konfirmantów, w związek
małżeński wstąpiło pięć par. Panu Wieczności upodobało się
odwołać spośród nas czworo współparafian. Z wdzięcznością
możemy wspominać spotkania, w jakich mogliśmy uczestniczyć
w naszych parafiach w minionym roku. W lutym i maju,
odpowiednio w Żorach i Warszowicach, miały miejsce kolejne
Inne Wieczory (mogliśmy wysłuchać rozważań ks. Henryka Reske i ks. Bartosza
Cieślara), w marcu parafia w Warszowicach gościła uczestniczki Światowego Dnia
Modlitwy w liturgii przygotowanej przez kobiety z Egiptu. Tradycją stały się już
wydarzenia muzyczne, których areną jest kościół Zbawiciela w Żorach. Na początku
kwietnia zaprezentowały się tu chóry uczestniczące w X Ogólnopolskim Przeglądzie
Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej, natomiast początek września to koncert
w ramach VIII Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”. Wieloletnią tradycję ma
również Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Żorach – zawsze
we wtorek po Świętach Wielkanocnych. We wrześniu w kościele
w Żorach miała miejsce ordynacja na duchownych Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego dwóch magistrów teologii:
ks. Oskara Wilda – praktykanta parafii w Ustroniu,
oraz ks. Karola Długosza – praktykanta parafii
w Warszowicach
i
Żorach.
W
listopadzie
ks. Tadeusz Makula obchodził jubileusz 40-lecia
swojej
służby
w
Kościele
oraz
40-lecie
małżeństwa – uroczyste nabożeństwo miało miejsce 9 listopada w żorskim kościele.
W wakacje ubiegłego roku Dziennik Zachodni i portal naszemiasto.pl zorganizowały
plebiscyty na Najpiękniejszy Kościół każdego śląskiego powiatu. Kościół ap. Piotra i Pawła
w Warszowicach znalazł się na 12 miejscu. Głosowanie w Żorach wygrał kościół
Zbawiciela. W efekcie w lokalnym dodatku gazety ukazał się artykuł poświęcony żorskim
ewangelikom. Nie była to jedyna ubiegłoroczna publikacja poświęcona luteranom
z tutejszej parafii. 29 października w Miejskim Ośrodku Kultury miała miejsce promocja
książki „Dzieje Ewangelików w Żorach – od Reformacji do czasów współczesnych”

www.twitter.com/luteranie_zory
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autorstwa Jana Delowicza z Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, podejmującej próbę
podsumowania historii żorskiej społeczności ewangelickiej. To tylko wybrane wydarzenia
mające miejsce w naszych parafiach, nie można zapominać o cyklicznych spotkaniach:
Godzinach Biblijnych, lekcjach religii, spotkaniach młodzieżowych, spotkaniach Kół Pań,
próbach Chóru Kościelnego, Szkółkach Niedzielnych czy spotkań PTEw. Myśląc
z wdzięcznością o tym, co za nami, prośmy Pana Boga o błogosławieństwo dla przyszłych
dni – tak naszych indywidualnie, jak i nas wszystkich jako zboru.
____________________________________________________________________________|SS

Ze sprawozdania żorskiego oddziału PTEw
W lecie ubiegłego roku Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział Żory, świętował
pierwszą rocznicę swojego powstania. W minionych dwunastu miesiącach miało miejsce
12 spotkań zarządu towarzystwa oraz 9 spotkań jego członków poświęconych m.in.
tematom: „Luteranie w Cieszynie” (prelegentem był Marcin Gabryś), „Dokąd trafiają
nasze prezenty?” (Mariola i Roman Fenger), „Ewangelicy w walce o wolną Polskę po 1945
roku – Paweł Checzko i Emil Ruśniok” (dr hab. Jan Szturc), „Jak być chrześcijaninem
w dzisiejszej Turcji” (Hanna Pałac), „Miejsca podróży ap. Pawła” (Adam Cieślar),
„Filozofia usługi medycznej” (lek. Med. Bohdan Kowala), „Chrześcijanin w polityce
(Janusz Buzek). 15 marca w Katowicach, z udziałem prezesa oddziału, miało miejsce
Walne Zebranie Sprawozdawcze PTEw. 23 sierpnia w Warszowicach i Żorach przyjęto
uczestników wycieczki oddziału Towarzystwa z Jaworza, a 8 listopada przedstawiciele
żorskiego oddziału wzięli udział w koncercie „Muzyka Wiary – od baroku do hip hopu”,
w kościele ewangelickim w Bielsku Białej, współorganizowanego przez tamtejszy oddział
PTEw, obchodzący jubileusz 30-lecia istnienia. Żorski oddział prowadzi stronę w portalu
Facebook. Wśród planów na bieżący rok jest kontynuacja organizacji spotkań
tematycznych, poszerzenie grona członków oraz współorganizacja Nocy Muzeów
(corocznego cyklu imprez promujących tego rodzaju instytucje kultury – od kilku lat
z powodzeniem biorą w niej udział także parafie ewangelickie) w żorskim kościele
ewangelickim (maj). Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Żorach liczy sobie aktualnie 21
członków.
(na podstawie Sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Żorach za rok 2014)_____________________________________________________
Miniony rok Biuletynu
Za nami kolejny rok ukazywania się Biuletynu Parafialnego. Refleksje, podsumowanie
wydarzeń w naszych parafiach, zaproszenia, regularnie przygotowywane są zarówno
w wersji drukowanej (zwykle w nakładzie ok. 150 egzemplarzy) oraz elektronicznej
(dostępnej na stronie parafii w portalu Facebook). W minionym roku ukazało się 12
kolejnych numerów parafialnego pisma. Ustaliło się grono autorów, znów pojawili się
nowi współtwórcy, nie zabrakło tematów, które warto poruszyć ani wydarzeń, które
relacjonowaliśmy. Materiałów było na tyle dużo, że więcej, niż zwykle było numerów
rozszerzonych.
Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować każdemu, kto w ciągu ostatniego roku
włączył się w tworzenie Biuletynu Parafialnego. Bez Waszego zaangażowania i chęci
dzielenia swoich doświadczeń i przemyśleń z innymi, przygotowanie kolejnych numerów
byłoby o wiele trudniejsze, jeśli nie niemożliwe. Wydawanie Biuletynu nie miałoby jednak
sensu, gdyby nie Ci, którzy doceniają tę formę komunikacji, zabierając kolejne numery
do swoich domów. Dlatego i Wam, Drodzy Czytelnicy, dziękujemy za życzliwe
zainteresowanie.
Przed nami kolejny rok i, mam taką nadzieję, kolejne Biuletyny, czekające na
wypełnienie ich nowymi treściami. Dlatego wciąż aktualne pozostaje, regularnie
powtarzane, zaproszenie do współpracy. Teksty, relacje z wydarzeń, zaproszenia – na to
wszystko niezmiennie czekamy i chętnie opublikujemy w Biuletynie. Bieżący rok został
ogłoszony Rokiem Kultury Ewangelickiej – być może jest jakaś książka, płyta, wystawa,
którą chcielibyście polecić innym? Zapraszamy do pisania. Mile widziane będą także
wszelkie uwagi, sugestie czy propozycje z Waszej strony.
____________________________________________________________________________|SS

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice
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Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy regularnie opłacają składkę
kościelną.
Jednocześnie przypominamy, że, zgodnie z Regulaminem Parafialnym, ustalone są
następujące zasady regulowania składki kościelnej:
§7
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest
do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego
dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku
pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów,
bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.
Opłacenie składki kościelnej stanowi jeden z warunków uzyskania prawa głosu oraz
czynnego prawa wyborczego.
Składkę kościelną można uiścić w kancelarii parafialnej lub za pomocą przelewu na konto
parafii:
Parafia Warszowice
nr konta:
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001
Bank Spółdzielczy Pawłowice

Parafia Żory
nr konta:
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001
Bank Spółdzielczy Żory

W przypadku wpłaty na konto potrzebny jest dopisek: „darowizna na cele kultu” –
istnieje wtedy możliwość odliczenia sumy składek parafialnych od podatku w rozliczeniu
rocznym.
Rada Parafialna PEA
Warszowice

Ks. Tadeusz Makula

Rada Parafialna PEA
Żory

_______________________________________________________________________________

1% ma znaczenie
Jak co roku przed nami okres rozliczeń podatkowych.
Po raz kolejny mamy szansę wesprzeć wybrane
organizacje i ich działalność decydując o przydziale
części należnego państwu podatku. Zachęcamy do
wzięcia pod uwagę tych celów przy wyborze, komu
chcemy przekazać 1% naszego podatku:
Jak przekazać 1% podatku:
W rozliczeniu rocznym w rubryce I, pozycja 131
„Numer KRS” należy wpisać: 0000037904, natomiast
w rubryce J, pozycja 133 "Cel szczegółowy 1%”:
19209 Czerny Barbara
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego –
dzięki temu będzie wiadomo, kto udzielił wsparcia.

Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła EwangelickoAugsburskiego

Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej

KRS: 0000225011

KRS: 0000260697

_______________________________________________________________________________
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|Wydarzenia
 W czwartą niedzielę Adwentu po nabożeństwach odbyły się tradycyjne
gwiazdki. Dzieci ze Szkółki Niedzielnej przygotowały program artystyczny, po
czym otrzymały świąteczne paczki. Dziękujemy wszystkim osobom, które były
zaangażowane w przygotowanie gwiazdki.
 W sobota, 27 grudnia, w Pszczynie odbył się tradycyjny Diecezjalny Zjazd
Młodzieży Ewangelickiej. Zgromadzona młodzież (w tym spora grupa
z naszych parafii) mogła wziąć udział w programie poświęconym pszczelarstwu
i korzystaniu z talentów. Kolejny DZME odbędzie się w Żorach we wtorek po
Świętach Wielkanocnych (7 kwietnia).
 10 stycznia miał miejsce diecezjalny etap konkursu biblijnego Sola Scriptura.
Ogłoszenie wyników nastąpiło już po zamknięciu tego numeru Biuletynu.
O rezultatach poinformujemy w kolejnym.
 W okresie Bożego Narodzenia w Żorach została ochrzczona dwójka dzieci:
Kacper Virc i Marianna Trzmielewska. Im, oraz ich rodzinom życzymy
Bożego prowadzenia i opieki.
 Współparafianom obchodzącym w styczniu urodziny i jubileusze życzymy
Bożego błogosławieństwa w dalszych latach.
|Ogłoszenia

 Zapraszamy na Nabożeństwa w naszych parafiach w każdą niedzielę o godz.
8:00 w Warszowicach oraz o 9:15 w Żorach
 W czasie niedzielnych nabożeństw zapraszamy dzieci na Szkółkę Niedzielną.
 W niedzielę 11 stycznia zapraszamy dzieci na Spotkanie Świąteczne.
Rozpocznie się ono o godz. 16:00 na parafii w Żorach.
 We wtorek 13 stycznia w Warszowicach odbędzie wspólne spotkanie Kół Pań
z Warszowic i Żor. Gośćmi spotkania będą m.in. D.Kwiatkowska i A.Hławiczka,
którzy opowiedzą o życiu i działalności swojego dziadka – Andrzeja Hławiczki,
nauczyciela, społecznika, etnografa, muzykologa, wieloletniego organisty
w Kościele Jezusowym w Cieszynie, w setną rocznicę śmierci. Spotkanie
rozpocznie
się
o godz. 17:00.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych.
 W dniach 18-25 stycznia po raz kolejny obchodzić będziemy Ekumeniczny
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W ramach tygodnia w Żorach
odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w środę, 21 stycznia o godz. 17:00.
 27 stycznia o 17:30 na parafii w Żorach rozpocznie się kolejna Godzina Biblijna.
Zapraszamy.
 Zapraszamy na próby Chóru Kościelnego w poniedziałki o 17:00 w Żorach.
 Najbliższe spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
odbędzie się 28 lutego o 17:00 na parafii w Żorach.
 18 stycznia o godz. 16:00 w kościele w Pszczynie odbędzie się koncert świąteczny
„Gwiazdo świeć, kolędo leć” – wystąpią Alicja Majewska, Olga Bończyk,
Zbigniew Wodecki i Włodzimierz Korcz. Koncert jest biletowany (koszt: 50zł).
 Do 19 stycznia można zgłaszać się (młodzież powyżej 14 roku życia) na
Chrześcijański Obóz Technologiczny w Wiśle Czarnem. Termin obozu to 1-8
lutego. Szczegóły na www.chot.cme.org.pl.
 W dniach 30 stycznia – 1 lutego w Wiśle Jaworniku zostanie rozegrana XIII
Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej. Wśród zaplanowanych
dyscyplin są: slalom gigant, snowboard i biegi narciarskie. Zgłoszenia i wpisowe
zbierane są do 25 stycznia. Więcej szczegółów na stronie internetowej parafii
w Wiśle Jaworniku: www.jawornik.eu.
 W Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku Białej 13 i 14 lutego odbędą się dwa
koncerty Zespołu CME. Oba będą rejestrowane a uzyskany w ten sposób
materiał zostanie wydany na kolejnej płycie Zespołu. Szczegóły nagrań zostaną
przedstawione wkrótce. Polecamy śledzenie strony www.cme.org.pl.

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice

Biuletyn Parafialny – Styczeń 2015

Proboszcz - ks. Tadeusz Makula
tel. 032-435-01-24; 602-785-087
e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm

Wikariusz – ks. Karol Długosz
Tel. 728-704-263
e-mail: karol.dlugosz@luteranie.pl

ŻORY
WARSZOWICE
ul. Osińska 4
ul. Boryńska 1
44-240 Żory
43-254 Warszowice
tel/fax 032 4350124;
tel/fax 032 4723447;
e-mail: zory@luteranie.pl
e-mail: warszowice@luteranie.pl
konto:
konto:
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001
Kancelaria parafialna:
Kancelaria parafialna:
czynna w poniedziałek
czynna w czwartki od 10:00 do 16:00
od 15:00 – 17:00.
i w Żorach j.w.
wtorek - piątek: 10:00 – 13:00.
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602598130 e-mail: buaszei@gmail.com)

www.twitter.com/luteranie_zory

