
 
Hasło miesiąca: 

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. 
/J 1,14/ 

Powitanie 
„Nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała. Chrystus się narodził, w ciele Bóg 
przychodzi. Z Panny czystej narodzony, świat ten oswobodzi.” – treść bożonarodzeniowej 
ewangelii, choć słyszeliśmy ją już wielokrotnie, wciąż z tą samą siłą dźwięczy w naszych 
uszach i działa w naszych sercach. W maleńkim Betlejem 
wydarzyło się coś o wiele większego, niż narodziny 
dziecka w rodzinie, dla której zabrakło miejsca 
noclegowego w mieście Dawidowym. Każdy element 
tamtych wydarzeń był starannie przygotowanym planem 
miłosiernego Boga. Jego Syn stał się jednym z nas, 
byśmy mogli uniknąć słusznej kary za grzech  
W świątecznym Biuletynie Parafialnym znajdziemy 
bożonarodzeniowe rozważanie biblijne, po raz kolejny 
zastanowimy się też nad tym, w jakim świecie 
żylibyśmy, gdyby noc Bożego Narodzenia nie nastąpiła. 
Polecamy też kontynuację historii niesfornych aniołków 
przygotowujących świąteczne prezenty. Nie zabraknie 
także podsumowania wydarzeń i ogłoszeń. Z życzeniami 
bliskości Księcia Pokoju oddajemy w Wasze ręce ten numer. Dobrych Świąt! 

____________________________________________________________________________|SS  
 
„W czci i pokorze wielbim Cię, Boże, wielbim Cię sercem całym; piekło zawarte, niebo 
otwarte, słowo stało się ciałem!” 

/Teofil Lenartowicz/ 
 

Na czas Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, rodzinnej atmosfery, wszelkiej pomyślności, pokoju, jaki może wlać w nasze 
serca tylko nasz Zbawiciel oraz wiele Bożego Błogosławieństwa w nowym 2015 roku.  

  
 
  Ks. Tadeusz Makula z małżonką 
  Ks. Karol Długosz 
   Autorzy Biuletynu Parafialnego 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Obdarowani Bożym darem. (J 1,9-12) 
Najczęściej Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z podarunkami, które bardzo 
chętnie przyjmujemy. Sprawiają one nam wielką radość, zwłaszcza gdy spełniają nasze 
oczekiwania. Taki czas nadszedł - możemy się cieszyć z otrzymanych darów i innym też 
sprawiać radość.  
Pan Bóg w święta Bożego Narodzenia zesłał nam taki dar, którym nasze życie pragnie 
uszczęśliwić i ubogacić. Tym darem jest dla nas Jezus - Boży Syn, który z wieczności 
przyszedł do nas stając się człowiekiem. Oznacza to dla nas, że pragnie być z nami, żyć 
pośród nas i dzielić nasze radości jak i troski, które przeżywamy na co dzień. Ewangelista 
Jan nazywa Jego przyjście światłością, która „oświeca każdego człowieka”. Jezus jest 
światłością świata. Lecz Jego lud tej światłości nie dostrzegł, nie wziął jej do serca i życia. 
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Wielu ją odrzuciło. Było wielu, którzy tą światłość przyjęli w tej światłości żyją i za jej dar 
są wdzięczni. Owa światłość, która „przyszła na świat” jest centrum Bożego Narodzenia, 
naszej wiary i radości tych świąt. Dlatego winniśmy zwrócić się do Jezusa - właśnie Jego 
przyjąć jako Boży dar. Przyjmując Boży dar, jakim jest Syn Boży, zdajemy sobie sprawę 
z tego, że nie jesteśmy jedynymi, którzy Bożą światłość w te święta przyjęli. Tę światłość 
z pokorą i radością przyjęła Maria i Józef, pasterze czuwający nad stadami 
w Betlejemskiej krainie, uczniowie, i cały Kościół chrześcijański. Postawmy sobie pytanie: 
co znaczy Jezusa - jako Bożą światłość - przyjąć, w Niego uwierzyć i być z Nim 
szczęśliwym?  
W prostej linii znaczy to, otworzyć swoje serce na Jego Słowo, zaufać mu zupełnie 
i powierzyć się w Jego ręce. Oddając się Jemu, wyznaję, że jest moim Zbawicielem 
i oczekuję od niego, że mnie zbawi. Ewangelista Jan mówi: „Tym zaś, którzy go przyjęli, 
dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego”. Tym, którzy go 
przyjęli dał siłę, aby stali się dziećmi Bożymi. Kogo Jezus przyjął, ten staje się Jego 
dzieckiem. Stąd też święta Bożego Narodzenia bywają określane mianem świąt dzieci, 
będących już od Chrztu własnością Bożą. Z Jezusem możemy rozpocząć stawanie się 
dzieckiem Bożym. Łukasz, to bycie dzieckiem Bożym, ujmuje następująco: „Zaprawdę 
powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego” 
(Łk 8,12). Bożym dzieckiem można zostać w każdym czasie i w każdym wieku, a święta 
Bożego Narodzenia to zaproszenie, aby stać się właśnie Bożym dzieckiem, czy należę do 
Boga i jestem już z Nim związany? Odpowiedz jest tylko jedna: nic i nikt nie może mnie 
odwracać od Boga i Jego miłości. Kogo Jezus przyjął, ten doświadcza wolności, tej, której 
wcześniej nie poznał, a jest nią wolność Bożych dzieci, o której mówi ew. Jan: „Którzy 
narodzili się nie z krwi ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga”. To Pan Bóg 
daje poznanie wiary, przez którą czyni nas swoimi dziećmi. Oznacza to, że jako dzieci 
możemy róść, otrzymywać zdrowie i siłę, poznawać wolę Bożą i z nią się zgadzać. 
W święta Bożego Narodzenia kroczymy w światłości i radości. Czynimy to, aby być 
drogowskazem dla innych, którzy pragną w Bożej obecności zamieszkiwać. Pójdźmy 
razem do Jezusa, który na ziemię przyszedł i oddajmy mu chwałę, o której mówi ew. Jan: 
„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką 
ma jedyny Syn od Ojca, pełnię łaski i chwały”. 
________________________________________________________________|ks.Tadeusz Makula  
Co by było gdyby...(2) 
Pewien kaznodzieja w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia miał sen. Śnił mu się świat, 
w którym Jezus nigdy się nie narodził. Zobaczył swoją rodzinę i miasto, w którym nikt nie 
postawił choinki, nie było świątecznych dekoracji, a dzieci nie czekały na prezenty od 
„dzieciątka”. Przechodził przez swoje miasto, ale nie znalazł kościoła, w którym miał 
głosić radosną ewangelię świąteczną ku pokrzepieniu serc. A kiedy został wezwany do 
umierającej parafianki, nie znalazł w Biblii słów pocieszenia, gdyż kończyła się ona na 
Księdze Malachiasza. Gdy kobieta umarła, stanął nad jej grobem, ale nie wiedział, co 
powiedzieć. Nie mógł opowiedzieć o nadziei zmartwychwstania w Chrystusie, bo Jego nie 
było...* 
To właśnie ta nadzieja przychodzi do nas w noc betlejemską, to właśnie wtedy 
rozpoczyna się dla nas dzieło zbawienia, które przyniosło nam nadzieję! Świat bez Jezusa 
jest dla nas dziś niewyobrażalny, ale to właśnie my często przechodzimy obok Niego 
udając, że Go nie ma, kreując naszą codzienność poza Nim. Ale bez względu na to, jak 
bardzo jest nam On obojętny, On przyniósł nam nadzieję, która pomaga iść przez życie, 
dając siły do znoszenia trudów i utrapień codzienności, nadającą sens naszemu życiu. Bo 
gdyby się nie narodził, stawalibyśmy dziś nad grobami naszych bliskich w rozpaczy 
a sami obawialibyśmy się własnej śmierci, bo dalej nie byłoby nic. Pewien bogaty 
biznesman w jednym z wywiadów opowiadał o swoim lęku przed śmiercią. Choć był 
człowiekiem bogatym, miał wiele dóbr, jednak one nie mogły go zabezpieczyć przed 
śmiercią i lękiem przed nią. Kazał więc wybudować sobie grobowiec z klamką od 
wewnątrz, aby mieć szansę opuścić go, gdyby okazało się to możliwe. My w Jezusie 
otrzymaliśmy drzwi z taką klamką, przez Niego przechodzimy do nowego życia. On jest 
naszą nadzieją i ratunkiem i, choć nie posiadamy bogactw tego świata, otrzymaliśmy 
skarb największy, którego ziemskie bogactwa nie są w stanie zastąpić. 
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Spróbujmy więc wyobrazić sobie świat bez Niego, bez kościołów, krzyży, tych, nieraz 
przesadnych, ale jednak potrzebnych świątecznych dekoracji, bez błysku w oku naszych 
dzieci, kiedy znajdują pod choinką prezenty od „Dzieciątka”, bez Ewangelii 
o Zmartwychwstaniu, głoszonej nad grobami bliskich, bez nadziei w naszej codzienności 
– to dość przerażająca, jak dla mnie, perspektywa. A dla Was? 
Radujmy się więc z Bożego Narodzenia i bądźmy Bogu wdzięczni, że dał nam 
najwspanialszy i najdroższy na świecie prezent – Pana Jezusa. Zobaczmy w Nim, nie 
małe, słabe dziecię z szopek betlejemskich, ale zesłaną na ziemię pełnię Bożej Mocy, 
z którą cała potęga świata nie może się równać. On przyszedł do nas i podarował nam 
wszystko – cieszmy się i dziękujmy Mu za to! Zaprośmy go do naszej codzienności, 
nawet gdy dotąd nieźle radziliśmy sobie bez Niego, a wtedy będziemy naprawdę bogaci, 
naprawdę zabezpieczeni na przyszłość, naprawdę bezpieczni i pewni wieczności! 
*Historia zaczerpnięta z książki „Strumienie na pustyni” L.B.Cowman 
____________________________________________________________________________|DS 
Radość Bożego Narodzenia (cz.2) 
Wszystkie pluszowe zabawki były już w drodze na Ziemię, dlatego życzenie małej Ani nie 
zostanie spełnione. 
Naprawdę? Nie, Archanioł Michał nie mógł do tego dopuścić! Musiał jeszcze raz się 
zastanowić. Najlepiej w swoim ogrodzie. Natychmiast się tam udał i szybko wpadł na 
dobry pomysł: wiedział, że przytulanki robi się nie tylko w niebie, ale także i na Ziemi. 
Znał nawet fabrykę, która w ostatnich tygodniach wyprodukowała tysiące takich 
zwierzątek. Być może z jakiegoś powodu został tam jeden pluszak. W każdym razie ktoś 
powinien koniecznie to sprawdzić! Najlepiej aniołek lub dwa aniołki.  
Archanioł Michał pomyślał zaraz o Jasiu i Jadzi zwinnych, sprytnych i nie czujących 
strachu nawet w nieznanych miejscach, zatem nadających się do tej misji doskonale.  
- Jasne! Nie ma sprawy! - powiedziały aniołki, gdy Michał wszystko im wyjaśnił. - 
Zadbamy o to, by mała Ania dostała swoją przytulankę – słowo honoru, jak dziś jest 
Wigilia!  
- Wkrótce zadzwonią dzwony – zaznaczył Archanioł Michał. - Zatem pospieszcie się 
trochę!  
Jaś i Jadzia natychmiast wyruszyli w drogę. Jeszcze nigdy nie wylądowali na Ziemi tak 
szybko jak tym razem. Fabrykę również znaleźli w mgnieniu oka. Za wszystkimi oknami 
było ciemno i cicho. Przy wejściu siedział tylko stróż nocny, ale na szczęście zajęty był 
właśnie jedzeniem kolacji i nie zauważył, jak aniołki przemknęły obok.  
Jaś i Jadzia stanęli między stołami z maszynami do szycia w dużym pomieszczeniu. Tak, 
byli we właściwym miejscu. Tu trzeba szukać. Tu bez wątpienia szyto pluszaki. Aniołki 
wszędzie świeciły sobie świeczkami, które na szczęście miały w torbie, ale nie mogły 
znaleźć ani jednej przytulanki! Pozostały tylko jakieś drobiazgi, z których widocznie nikt 
nie zdołał już niczego zrobić – tu leżał kawałek pluszu, tam dwoje uszu, kupka pianki, 
obok drzwi zakręcony ogon, a na parapecie kilka błękitnych szklanych guzików. Na sam 
koniec odkryły w najciaśniejszym kąciku pewien rodzaj trąby. Rozczarowane położyły te 
wszystkie rzeczy na stole.  
- Same odpadki! - narzekał Jaś.  
- Archanioł Michał będzie bardzo rozczarowany.  
- Mała Ania również! - westchnęła Jadzia. - Najpierw będzie czekać, a później się 
popłacze.  
- I wszystko przez nasz głupi pomysł z papierowymi samolocikami – mruczał Jaś. - Nie 
chcę, żeby Ania płakała.  
- Ja też nie – zawołała Jadzia. - Ale co możemy zrobić?  
Przez chwilę stali bezradnie, ale gdy aniołki chciały pomóc dziecku, to na szczęście 
zawsze coś przychodziło im do głowy. 
- Wiem! - powiedział Jaś. 
- Ja też! - zawołała Jadzia.  
Spojrzeli na siebie promiennym wzrokiem, gdyż przed nimi na stole leżało wszystko, 
czego potrzebowali, aby spełnić bożonarodzeniowe życzenie Ani. Brakowało im tylko igły, 
nitki i nożyczek, ale szybko znaleźli te trzy rzeczy. Teraz musieli się spieszyć, gdyż na 
zewnątrz dzwony obwieszczały już Wigilię.  
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Jaś i Jadzia wykorzystali plusz i piankę. Cięli i szyli, napychali i ozdabiali. Spod ich 
zwinnych rąk wyszedł najpiękniejszy pluszak, jaki można było sobie wyobrazić. Miękki 
i ciepły, z dużymi, błyszczącymi oczami z błękitnych szklanych guzików. Z dwoma długimi 
uszami, wesołym, zakręconym ogonkiem i wspaniałą trąbą.  
Teraz trzeba było szybko wyjść z fabryki!  
Aniołki właśnie dogoniły Dzieciątko Jezus w chwili, gdy stało Ono przed domem małej Ani 
i stwierdziło, że nie ma Ono już przy sobie ani jednej paczki.  
- Dzieciątko, nie martw się! - zawołał Jaś - Mamy właściwy prezent!  
- Mała Ania z pewnością na niego czeka! - dodała Jadzia. - Pragnęła dostać właśnie coś 
takiego.  

- Zatem szybko zanieście jej prezent do 
domu! - Powiedziało Dzieciątko Jezus.  
Mała Ania ze szczęścia wstrzymała oddech, 
gdy dwa aniołki wpadły do pokoju 
i położyły jej na kolanach cudowny 
i całkowicie jedyny w swoim rodzaju 
bożonarodzeniowy podarek.  
- Och, dziękuję! - powiedziała. - To 

dokładnie taka przytulanka, jaką pragnęłam dostać – tylko o wiele, wiele piękniejsza!  
Jaś i Jadzia byli bardzo zadowoleni. Chętnie zostaliby jeszcze przez chwilę, ale na 
zewnątrz czekało Dzieciątko Jezus. Tylko posłuchajcie, już woła! Ze wszystkimi aniołkami 
chciało wrócić znowu do nieba. Tam przecież świętuje się Boże Narodzenie. Na choince 
zapłonęły już wszystkie świeczki. 
______________________________________________________________________|wybór: KB 
|Wydarzenia 

 W dwie pierwsze niedziele Adwentu w naszych parafiach odbyły się 
adwentowe spotkania seniorów. Składamy podziękowania dla rodzin Rucki 
i Jarosz za zakup i przygotowanie upominków dla uczestników spotkań. Bóg 
zapłać! 

 Na początku grudnia w Warszowicach i Żorach została przeprowadzona zbiórka 
odzieży i żywności dla współbraci na Mazurach znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Akcja spotkała się z bardzo dużym odzewem. Dziękujemy 
wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc, szczególnie rodzinie 
Rucki z Warszowic, współinicjatorom akcji. 

 W grudniu w Warszowicach Chrzest Święty przyjęła Anna Karzełek. Ją i jej 
rodzinę powierzamy opiece dobrego Boga. 

|Ogłoszenia 
 Zapraszamy na Nabożeństwa w naszych parafiach w okresie Bożego Narodzenia: 

 Boże 
Narodzenie 
i Niedziele 

Stary Rok Nowy Rok Święto 
Epifanii 
(6.01) 

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

W czasie niedzielnych nabożeństw zapraszamy dzieci na Szkółkę Niedzielną. 
 W sobotę 27 grudnia w Pszczynie odbędzie się Diecezjalny Zjazd Młodzieży 

Ewangelickiej. Polecamy i zapraszamy na to spotkanie. Początek o godz. 10:00. 
 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.  

 Najbliższe spotkanie żorskiego oddziału PTEw odbędzie się 10 stycznia o godz. 
17:30 w Żorach. 

 27 stycznia o 17:30 na parafii w Żorach rozpocznie się kolejna Godzina Biblijna. 
Zapraszamy. 
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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@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) 

 

 


