
 
Hasło miesiąca: 

I rzekł do nich: Idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, 
udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony 

naszemu Panu; nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. 
/Ne 8,10/ 

Powitanie 
Witam po wakacyjnej przerwie. W poprzednim numerze Biuletynu Parafialnego 
zapowiadaliśmy Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Warszowicach i nabożeństwo kończące 
rok szkolny. Teraz zaczynamy następny rok nauki, przed nami kolejna Pamiątka 
Poświęcenia, we wrześniu świętuje żorska parafia. Obie uroczystości dzielą prawie trzy 
miesiące. Dlatego wrześniowy numer Biuletynu ma przede wszystkim charakter 
podsumowania tego wszystkiego, co wydarzyło się w tym czasie w naszych parafiach. 
A wydarzyło się sporo. Jeszcze w czerwcu zespół „Śpiewajace Owieczki”, złożony z dzieci 
ze Szkółki Niedzielnej, reprezentował nas w Przeglądzie Chórów i Zespołów Dziecięcych 
i Młodzieżowych w Jastrzębiu-Zdroju, powstał też żorski oddział Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego (więcej na ten temat w kolejnym numerze). W lipcu i sierpniu kościół 
w Żorach otarł się o wygraną w plebiscycie na wizytówkę miasta, gościł również koncert 
w ramach Feastiwalu Twórczości Religijnej. Nasi parafianie odbyli również wycieczkę do 
Koszalina. Niestety, doszło też do mniej przyjemnych zdarzeń. Dwukrotnie ofiarą 
hackerów padła nasza strona internetowa, co wymusiło zmiany, których efekty, mamy 
nadzieję, już niedługo będziemy mogli oglądać. Oddając w Wasze ręce kolejny numer 
Biuletynu Parafialnego, niezmiennie zachęcam do współpracy przy jego tworzeniu. 
Zawartość Biuletynu zależy także od Was, Drodzy Czytelnicy!  
_____________________________________________________________________________SS  
Kościół wizytówką 
Na przełomie lipca i sierpnia w portalu nszemiasto.pl odbył się szereg plebiscytów, 
mających wyłonić wizytówki miast i powiatów województwa śląskiego. Każdy użytkownik 
portalu mógł zgłosić swojego kandydata do tego tytułu. Głosowaniu poddane były 
budynki, instytucje, osoby, kluby, zespoły czy wydarzenia. Wśród kandydatów do tytułu 
wizytówki Żor znalazł się kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela. W zakończonym 
4 sierpnia głosowaniu nasz kościół zajął drugie miejsce ze stratą nieco ponad 200 
punktów do zwycięzcy (zbierając 13682 głosy). Tym samym znalazł się w trójce żorskich 
wizytówek, które biorą udział w finale plebiscytu. W głosowaniu obejmującym laureatów 
plebiscytów lokalnych w momencie zamknięcia numeru (30.08) żorski kościół zajmował 
11 miejsce wśród 93 objętych głosowaniem kandydatur. Jeszcze przez tydzień, do 
8. września, można wesprzeć kościół Zbawiciela swoimi głosami. Każdego dnia można 
oddać 5 głosów (dodatkowe 5 za pośrednictwem kont założonych w portalu 
naszemiasto.pl i kont w portalu Facebook, te ostatnie głosy liczą się pięciokrotnie). 
_______________________________________________________________________ 
Fide et Amore 2013 
Po raz siódmy w żorskich kościołach odbywa się Festiwal Twórczości Religijnej "Fide et 
Amore", spotkanie z dziełami muzyki klasycznej o religijnym charakterze. Po raz kolejny 
jednym z "przystanków" tej wyjątkowej podróży był kościół ewangelicko-augsburski 
Zbawiciela. W piątkowy wieczór, 9 sierpnia, mieliśmy okazję wysłuchać oratorium 
"Die sieben Worte am Kreuz" ("Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu") Józefa 
Haydna, w wykonaniu kwartetu smyczkowego Musicarius z Poznania. 
_____________________________________________________________________SS 
 
 
 

Wrzesień 2013 (nr 44) 
 



Biuletyn Parafialny 

www.luteranie.pl/zory 

Z Żor nad morze 
W dniach 15-18 sierpnia, niespełna czterdziestu żorskich parafian uczestniczyło 
w wakacyjnym i zarazem rekolekcyjnym wyjeździe do Koszalina. 
Pierwszy dzień wyprawy do Koszalina rozpoczął się już o piątej rano od modlitwy 
w kościele „Zbawiciela” w Żorach, którą poprowadził proboszcz parafii ks. Tadeusz 
Makula. Następnie nasz autokar pomknął już bezpośrednio nad morze, zatrzymując się 
tylko w poznańskiej parafii. Kolejne dni nadmorskiej wizyty upłynęły pod znakiem 
intensywnego zwiedzania, przerywanego krótkim odpoczynkiem w koszalińskim centrum 
parafialnym, oraz modlitewnymi rozważaniami Słowa Bożego. W ciągu kilku 
intensywnych dni żorscy parafianie zwiedzili m. in. Koszalin i Kołobrzeg, plażowali 
w Mielnie oraz grillowali wraz z koszalińskimi parafianami. Wyjazd pozostawił po sobie 
gorące wspomnienia, stosownie do pogody. 
_____________________________________________________________________KD 
Czarne złoto czy czarna rozpacz? 
Nasze parafie znajdują się częściowo na obszarze prowadzonego, lub planowanego, 
wydobycia węgla kamiennego i zagrożonym negatywnymi skutkami prowadzonych prac. 
Często zdarza się, że wyegzekwowanie właściwego zabezpieczenia przed szkodami 
górniczymi, naprawa tych już wyrządzonych, czy choć uzyskanie rzetelnej informacji 
dotyczącej zagrożeń, jest poważnie utrudnione, bywa, że niemal uniemożliwiane przez 
zakłady górnicze. W takich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do organizacji znającej 
problem i zajmującej się nim na co dzień, która działa na naszym terenie. Krajowe 
Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą zrzesza szereg 
lokalnych stowarzyszeń i interweniuje w wielu budzących kontrowersje sprawach 
w regionie. Wspiera osoby prywatne, a także instytucje w uzyskaniu informacji i walce 
o wyegzekwowanie praw poszkodowanych. Wśród spraw, w które Stowarzyszenie się 
zaangażowało jest m.in. kwestia zabytkowych budynków kościoła ewangelickiego i Domu 
Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miechowicach. Przedstawiające wartość historyczną 
budynki rozpadają się w oczach, a KWK „Bobrek-Centrum” nie tylko uchyla się od ich 
zabezpieczenia, ale nadal prowadzi prace dołowe potęgując zniszczenia na powierzchni. 
Skutki tej działalności można zobaczyć na stronie KSPDG-G na portalu Facebook, adres 
jest dostępny na stronie internetowej naszych parafii. Znaleźć tam można i inne 
informacje dotyczące Stowarzyszenia. 
_____________________________________________________________________SS 
Wydarzenia 

� W lipcu i sierpniu w Żorach miały miejsce trzy śluby, w związek małżeński 
wstąpili: Robert Augustyn i Irena Sołtysiak, Bohdan Kowala i Mariola 
Pięta oraz Adam Lenert i Ewelina Cieślar. Nowożeńcom życzymy, by nasz 
Pan czuwał zawsze nad ich wspólną drogą. 

� W czasie wakacji w Żorach Chrzest Św. przyjęły: Marta Karzełek i Zofia 
Kiełkowska. Im oraz ich rodzicom życzymy Bożej opieki i łaski. 

� Osobom obchodzącym w minionych miesiącach, a także we wrześniu urodziny 
i jubileusze życzymy Bożego błogosławieństwa i prowadzenia. 

 
Ogłoszenia 

� Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach we wrześniu w niedziele 
o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach.  

� W niedzielę, 8. września parafia w Żorach obchodzić będzie Pamiątkę 
poświęcenia kościoła Zbawiciela Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się 
o godz. 10:00, Słowem Bożym służyć będzie ks. K.Cienciała z Bielska. 
Serdecznie zapraszamy! 

� Zapraszamy na wrześniowe spotkania Koła Pań w naszych parafiach. W Żorach 
odbędzie się ono we wtorek 3. września o 17:00, w Warszowicach tydzień później, 
10. wreśnia, również o 17:00. 

� Po wakacyjnej przerwie wracają Godziny Bibiljne. Najbliższa rozpocznie się 
24. września o godz. 17:00 na plebanii w Żorach. 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. 



Marzec 2013 

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice 

� W związku z koniecznością zmian w planie lekcji religii we wrześniu odbędą się 
spotkania dla rodziców mające na celu dopasowanie tych zmian do potrzeb. 
Szczegóły zostaną podane podczas nabożeństw. 

� W dniach 27-29. września w Bielsku-Białej odbędzie się Ogólnopolski Zjazd 
Młodzieży Ewangelickiej. Szczegóły na stronie internetowej. Serdecznie 
zapraszamy! 

 
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) 
 


