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Hasło miesiąca:
Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie także Bogiem z daleka?
/Jr 23,23/

Powitanie
Wróciliśmy. Z różnych zakątków kraju, Europy, a może i świata. Jedni ze świeżymi
wspomnieniami wakacyjnego relaksu i bagażem wspaniałych doświadczeń i przeżyć. Inni
być może przygnębieni niezbyt radosnymi wydarzeniami, wymuszającymi zmianę planów,
nieraz nie tylko tych urlopowych. Jakie były dla nas te minione dwa miesiące? Czy czas
wakacyjny obejmował odpoczynek od wszystkiego, w tym Boga? A może przeciwnie,
wykorzystaliśmy go na wzmocnienie więzi ze Zbawicielem, na bliższą relację z Tym, który
trzyma świat w swoim ręku i wciąż jeszcze wyciąga do nas dłoń w geście pomocy? Czy
powrót do szarej codzienności, do zwykłych problemów, nadszarpnie to, co udało nam się
zbudować? Jeśli będziemy trzymać się blisko naszego Pana, możemy być pewni, że żadna
siła nie zdoła nam zaszkodzić. I choć w naszym życiu zapewne pojawią się przeciwności,
ciężkie i bolesne doświadczenia, to jednak Jego obecność w naszym życiu jest gwarancją
bezpieczeństwa i ostatecznego osiągnięcia celu. Boża bliskość to siła i wytrwałość
niezbędne do pokonania szarości tego świata.
W pierwszym powakacyjnym numerze Biuletynu garść wakacyjnych wspomnień,
podsumowanie wydarzeń ostatnich miesięcy a także kilka zaproszeń, z których warto
skorzystać. Zapraszam do lektury!
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Z bliska i z daleka
Zastanawiałam się, jak rozumieć słowa hasła miesiąca września.
Po raz któryś tam byliśmy w Niemczech. Jeden dzień spędziliśmy na wycieczce
w Hanowerze i to pomogło mi zrozumieć przekaz tego wersetu na własny użytek.
Zwiedziliśmy Książęce Ogrody, pełne słońca, zieleni i szumu wody. Cisza i spokój.
Ławeczki i altanki zachęcają do zatrzymania się, odpoczynku i zadumy nad wielkością
Stwórcy. I ta fontanna, wysoka na ponad 30 metrów, rozpryskująca krople wody, które
w słońcu tworzą wielobarwną tęczę – znak przymierza Boga z ludźmi. Tu Bóg jest blisko,
mamy czas na spotkanie Go w swoich myślach...
Godzina 19:00, centrum miasta, które też postanowiliśmy zobaczyć. Nie ma zieleni
i trudno zobaczyć słońce. Nie ma ciszy i nie ma czasu. Za to jest beton i asfalt,
eleganckie, pełne światła sklepy, tętniące życiem knajpki, ludzie... Ludzie młodzi,
zadbani, ubrani według najnowszych trendów mody – ludzie sukcesu, jedzący w tych
knajpkach szybkie lancze czy kolacje, robiący zakupy w tych eleganckich sklepach,
pędzący do domu na krótki odpoczynek, bo jutro znów jest dzień. Myślę, że tu Bóg
pozostaje nieco z tyłu, z daleka. Jakby nie nadąża za tymi pewnymi siebie ludźmi – oni
sami Go nie potrzebują, sami radzą sobie doskonale...
I tylko ta dziewczyna, kończąca właśnie pracę w jednym ze sklepów, z jedną nogą
w zgrabnej szpileczce a drugą w ciężkim ortopedycznym bucie, jest jakby symbolem
tego, ze w życiu nie zawsze jest dobrze...
Spotykają nas choroby, starzejemy się tak szybko. Tak często dopadają nas
doświadczenia – ciężkie jak ten ortopedyczny but, a dookoła nas niczego ani nikogo, na
kim można by się oprzeć, kto mógłby przynieść pomoc, pokój naszej duszy. Warto mieć
Boga blisko, tak blisko jak w tych Książęcych Ogrodach. Warto w tym naszym biegu
i samozadowoleniu przystanąć, aby Bóg mógł nas dogonić. On jest Bogiem zawsze,
nawet z daleka, kocha i czeka – czeka aż się zatrzymamy, rozejrzymy i Go dostrzeżemy.
Wtedy stanie się nam Bogiem bliskim, takim, który pomoże chodzić nawet w ciężkim
„ortopedycznym bucie”.
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Kalendarium
23. września 1911 p. Kuhlmann, rządowy architekt z Opola wydał orzeczenie
stwierdzające, że stary kościół ewangelicki w Żorach pod względem technicznym bez
poważnych nakładów finansowych nie będzie mógł być używany dłużej niż 10 lat.
12. września 1929 w obecności przedstawicieli władz miejskich i kościelnych
wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła Zbawiciela w Żorach. Budowa zajęła
ok. 1,5 roku.
19. września 1981 po ponad roku od wmurowania kamienia węgielnego ukończona
została budowa i poświęcony został kościół ap. Piotra i Pawła w Warszowicach. Stanął on
w miejscu poprzedniego budynku zniszczonego w czasie II wojny światowej.
Wydarzenia
 10. czerwca parafia w Warszowicach obchodziła pamiątkę poświęcenia kościoła.
W czasie uroczystego nabożeństwa Słowem Bożym służył ks. Grzegorz Brudny
z Cieszyna.
 W piątek, 10. sierpnia w żorskim kościele odbył się koncert w ramach VI
Festiwalu
Twórczości
Religijnej
„Fide
et
Amore”.
W koncercie
zatytułowanym „Chwała Boża w Naturze. Ody i pieśni pana profesora Gellerta
z melodiami przez Karola Filipa Emanuela Bacha ułożone” usłyszeliśmy takie
pieśni jak: „Die Ehre Gottes aus der Natur/ Chwała Boża w Naturze”, „Der Schutz
der Kirche/ Chrystus obroną Kościoła” czy Pieśń Wielkanocna „Jezus żyje, z nim
i ja!” w wykonaniu Karoliny Brachman i Alexandra Puliaeva. Był to drugi z ośmiu
wieczorów festiwalowych. Przed nami jeszcze 4 koncerty w ramach tegorocznego
Festiwalu. Szczegóły na ulotkach wyłożonych w kościele.
 W lipcu i sierpniu w naszych parafiach w związek małżeński wstąpili: Adrian
Biela i Małgorzata Zając oraz Łukasz Szymczyk i Małgorzata Cieślar.
Młodym Parom życzymy Bożej opieki na wspólnej drodze życia.
 W tym samym czasie Chrzest Święty przyjęli: Miriam Jashkowitz (Warszowice),
Jan Białoń, Dorian Woźniak i Paweł Lipus (Żory). Im oraz ich rodzinom
życzymy obfitości łask od naszego Pana.
 Z dniem 31. sierpnia służbę wikariusza parafii w Żorach i Warszowicach zakończył
ks. Marcin Liberacki. Pracę w naszych parafiach prowadził od września 2010
roku.
 Od 1. września praktykę w naszych parafiach pełni mgr teologii Karol Długosz.
Życzymy mu Bożego prowadzenia i mądrości w służbie w Kościele.
 Obchodzącym w lipcu, sierpniu i wrześniu urodziny i jubileusze życzymy Bożego
prowadzenia na dalsze lata.
Ogłoszenia
 Nabożeństwa we wrześniu w niedziele o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15
w Żorach. Serdecznie zapraszamy.
 Od 2. września zapraszamy dzieci na Szkółkę Niedzielną w czasie nabożeństw.
 23. września parafia w Żorach obchodzić będzie pamiątkę poświęcenia kościoła.
W czasie uroczystego nabożeństwa Słowem Bożym służyć będzie ks. Marian
Bienioszek z Siemianowic Śląskich.
 Od września odbywać się będą lekcje religii na parafiach. Oto wstępny plan zajęć:
ŻORY
Poniedziałek
15:00-16:30
kl. 0 – 1
kl. 5

Wtorek
15:00-16:30
kl. 2
kl. 6

WARSZOWICE – Czwartek
14:00 kl. 0-1 15:00 kl. 2-3

Środa
15:00-16:30
kl. 3

Czwartek
15:00-16:30
kl. 4

Piątek
15:00-16:00
kl 1 gim.
16:00-17:00
kl. 2 gim.
17:00
Spotkanie
młodzieżowe

16:00 kl. 4

17:00 kl. 5

18:00
Młodzież

 Zapraszamy na wrześniowe spotkania Koła Pań w Żorach i Warszowicach.

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
 23. września w Rybnickim Centrum Kultury (Teatr Ziemi Rybnickiej) o godz. 18:00
odbędzie się koncert „Anioł i skrzypce” Joanny Rzyczniok i Studenckiej Orkiestry
Kameralnej Silesian Art Ensamble pod batutą Mateusza Walacha. Bilety w cenie
20 zł do nabycia w kasach Teatru (www.rck.rybnik.pl)
 W dniach 28 - 30. września w Węgrowie odbędzie Ogólnopolski Zjazd
Młodzieży Ewangelickiej. Hasło zjazdu brzmi: „Kocha, lubi, szanuje”.
Zgłoszenia do 17.09, koszt uczestnictwa: 75 zł. Zachęcamy do udziału w tym
spotkaniu!
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