
 
Hasło miesiąca: 

Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się! 
/1 Krn 22,13/ 

Powitanie 
„Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca; jakże niepewna jest ziemia, 
jękiem i gniewem drgająca” - ta przygnębiająca diagnoza zawarta w tekście znanej pieśni 
dziś wydaje się być wyjątkowo aktualna i oddająca rzeczywistość niezwykle bliską nam 
wszystkim. Po wielu latach znów zbudowany na kłamstwie i manipulacji konflikt angażuje 
coraz szersze siły. Ponownie najmocniej na polityczno-wojennych rozgrywkach cierpią 
ludzie, wbrew swojej woli rzuceni w wir działań wojennych. „Ciągły niepokój w człowieku, 
ucieczka w hałas, zabawy; szukamy wciąż nowych wrażeń, a w głębi duszy pragniemy...” 
– niełatwo odnaleźć się w coraz szerszym strumieniu wszelkiego rodzaju dóbr 
ułatwiających nasze życie, świadczących o społecznym prestiżu, promowanych z każdej 
strony jako niezbędne do komfortowego funkcjonowania. Łatwo się zgubić w tym świecie, 
wpaść w spiralę żądzy posiadania coraz więcej. Zawrócić z każdym dniem coraz trudniej. 
Gdzie zatem szukać pocieszenia i ratunku? Odpowiedzią są słowa biblijnego hasła 
września. Apostoł Paweł zachęcał Koryntian: „Bądź mocny i mężny; nie bój się i nie lękaj 
się”. Mocy i męstwa wymaga wierne trwanie przy Bogu w trudnej rzeczywistości. Ale to 
właśnie Jego bliskość jest dla nas gwarancją pokoju i bezpieczeństwa. Tylko 
w opiekuńczych ramionach naszego niebieskiego Ojca możemy się ostać w drapieżnym 
i nieprzyjaznym świecie.  
We wrześniowym Biuletynie Parafialnym znalazła się garść przemyśleń o ludzkim 
powracaniu do domu i do Domu Ojca inspirowanych wizytą w Kościele Pokoju - 
imponującym dowodzie Bożej mocy i opieki. Nie zabrakło też podsumowań wydarzeń 
ostatnich miesięcy w naszych parafiach oraz zaproszeń na szereg uroczystości 
i cyklicznych spotkań, które przed nami. Dobrego miesiąca!  

____________________________________________________________________________|SS  
Pora powrotów 
Znów skończył się czas wakacji i, jak co roku, trzeba wracać do codziennych zajęć 
i obowiązków. Wracamy, bo tak ułożone jest nasze życie, bo jego tryb i nasze sprawy 
tego wymagają, bo, gdybyśmy nie wrócili na czas, porządek naszego życia uległby 
rozregulowaniu. Więc, choć czasem nie mamy na to ochoty, musimy wracać, bo mamy 
swój dom, rodzinę, obowiązki i, choć te nasze wyjazdy bywają przyjemne, to i tak „nie 
ma jak w domu” i dobrze, że mamy do czego wracać. Ten nasz „kawałek świata” daje 
nam spokój i bezpieczeństwo i mamy obowiązek o niego zadbać. Nierzadko aż do 
przesady staramy się o nasze codzienne sprawy, bo tylko my sami wiemy, co jest dla nas 
dobre. Tak często jednak codzienność nas przerasta, nie radzimy sobie z kłopotami, które 
nas dopadają. Nie pamiętamy, nie zauważamy, że tuż obok stoi Bóg – nasz Ojciec 
i czeka, aby nam pomóc. Wystarczy tylko poprosić... 
W naszej wakacyjnej wędrówce po Dolnym Śląsku odwiedziliśmy nasz kościół. Był to 
Kościół Pokoju w Świdnicy. Ta świątynia to symbol mocy wiary i Bożej opatrzności. 
Wznoszony w czasach prześladowań, mógł być (zgodnie z nakazem władzy) zbudowany 
bez użycia gwoździ i zaprawy, wyłącznie z nietrwałych materiałów w wyjątkowo krótkim 
czasie (mniej niż 1 rok). Nawet dziś stwierdzilibyśmy, że to niemożliwe i bezradnie 
opuścilibyśmy ręce. Ale nasi przodkowie, ponad trzysta lat temu, w mocy Bożej podjęli 
wyzwanie. Dzięki opracowaniu „technologii”, wielkiej determinacji i poświęceniu wiernych 
stanął Dom Boży, który przetrwał wieki. Tak działa Bóg, który dokonuje niemożliwego. 
Dzięki Jego łasce i opiece nad swoimi dziećmi nasze kościoły mogą stać i służyć nam 
i dziś. Więc, kiedy nieraz wydaje się nam, że wielkim poświęceniem dla Boga jest wstać 
w niedzielę rano i pójść do kościoła, pomyślmy o naszych poprzednikach w wierze, którzy 
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wznosili mury i dbali o ich przetrwanie, abyśmy mogli w nich spotykać naszego Pana – 
Pana Kościoła i naszej codzienności. Wracajmy więc do Niego, gdy w codzienności 
odeszliśmy zbyt daleko. U Niego pora powrotów trwa tak długo, jak nasze życie i On 
zawsze na nas czeka. Trzeba tylko wrócić na czas, aby nasze duchowe życie nie 
pogrążyło się w chaosie. Trzeba zdążyć, bo nie wszyscy dostają wystarczająco dużo 
czasu. Pomyślmy o pasażerach samolotu zestrzelonego nad Ukrainą. Lecieli nim ludzie 
zmierzający do pracy, ale też udający się na wyczekiwany, szczęśliwy wypoczynek. Nie 
zdążyli na czas wrócić do swoich domów. Wracajmy więc pamiętając, że lepiej przyjść 
przed czasem niż się spóźnić, bo możemy spóźnić się do naszego Domu, na naszą 
wieczność. Bo dobrze jest wracać... 
____________________________________________________________________________|DS 
Sprawozdanie z wycieczki Sandomierz Kazimierz Dolny  Lublin 
W dniu 23.06.2014r odbyła się trzydniowa wycieczka parafialna do Sandomierza, 
Kazimierza Dolnego i Lublina. W wycieczce brali także udział parafianie z Warszowic. 
O godzinie 6.00 zebraliśmy się w kościele w Żorach i po krótkiej, porannej modlitwie 
wyruszyliśmy autokarem do Sandomierza, który był pierwszym naszym celem do 
zwiedzania i poznania jego historii. Zgodnie z planem dotarliśmy na miejsce o godz. 
11.00, najpierw przed wyprawą posililiśmy się pysznym kołaczem oraz kawą, które 
przygotowały nam panie z Koła Pań.  
Następnie razem z przewodnikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. Z relacji 
przewodnika dowiedzieliśmy się, że Sandomierz to największe miasto wschodniej części 
województwa świętokrzyskiego, położone nad rzeką Wisłą, na siedmiu wzgórzach. 
Dlatego też miasto Sandomierz nazywany jest czasem „małym Rzymem”. 
Historycznie Sandomierz położony jest w Małopolsce, był miastem królewskim Korony 
Królestwa Polskiego. Nazwa miasta związana jest z jego położeniem. Jedna z teorii głosi, 
że w okolicach Sandomierza rzeka San domierza (dochodzi) do Wisły. 
Inna teoria głosi jednak, że nazwa miasta pochodzi od staropolskiego imienia Sandomir 
znanego w całej Słowiańszczyźnie. W okresie rozbicia dzielnicowego był stolicą Księstwa 
Sandomierskiego, a przez około 700 lat również miastem wojewódzkim. Pierwszym 
władcą miasta w latach od 1146 do 1166 był Henryk Sandomierski, syn Bolesława 
Krzywoustego. 
W 1570r w Sandomierzu miał miejsce zjazd reprezentantów działających w Polsce nurtów 
reformacji, w wyniku którego doszło do podpisania tzw. „zgody sandomierskiej”, 
porozumienia w obronie przed kontrreformacją. W trakcie wędrówki mogliśmy także 
wysłuchać legendy o dzielnej Helenie. Głosi ona, że dziewczyna uratowała miasto przed 
Tatarami, a sama zginęła. 
Idąc w kierunku Rynku przewodnik poprowadził nas wąwozem Królowej Jadwigi, czyli 
głęboką doliną o stromych, urwistych zboczach. Wąwóz ten jest pomnikiem przyrody, 
a jego początek znajduje się w pobliżu kościoła św. Pawła. Jego długość to około 500m, 
a maksymalna wysokość sięga ponad 10m. Jest to rozległy wąwóz lessowy, najciekawszy 
i najpiękniejszy na terenie miasta, który powstał w wyniku erozji skał lessowych. 
Kolejnym pomnikiem przyrody jest dąb, który rośnie na terenie parafialnym kościoła św. 
Pawła o obwodzie 440cm i wysokości 36m. Dochodząc do Rynku mijaliśmy Bramę 
Opatowską, która była wzniesiona w XIV wieku w stylu gotyckim. Mogliśmy wejść na 
szczyt tej wieży i podziwiać panoramę Sandomierza. Na Rynku znajduje się piękny ratusz 
zbudowany na planie kwadratu, z ośmioboczną wieżą. Główny plac miasta usytuowany 
jest w centrum wzgórza. Dookoła wzniesione są historyczne kamienice jak np. Kamienica 
Oleśnickich. W tej kamienicy kalwiniści, luteranie oraz bracia czescy podpisali umowę 
wzajemnej tolerancji tzw. „zgodę sandomierską”. Kończąc zwiedzanie Sandomierza 
dotarliśmy do Bazyliki Katedralnej N.M.P., która zajmuje jedno ze wzgórz tego miasta. 
Fundatorem świątyni jest król Kazimierz Wielki. Zbudowana jest z czerwonej cegły 
w stylu gotyckim. Jej bogate wnętrze zawiera olbrzymią ilość ołtarzy, rzeźb, obrazów 
i malowideł. Na kolejnym wzgórzu dawnego grodu stoi Zamek Królewski obecnie Muzeum 
Okręgowe. Został zbudowany w XIV w przez Kazimierza Wielkiego. 
Po całodniowym zwiedzaniu Sandomierza udaliśmy się autokarem do miejscowości 
Poniatowa, tam w hotelu Słowik mieliśmy nocleg. Drugi dzień wycieczki spędziliśmy 
w Kazimierzu Dolnym, który także leży nad Wisłą, w zachodniej części Płaskowyżu 
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Nałęczowskiego. Założenie miasta oraz budowę zamku obronnego przypisuje się 
Kazimierzowi Wielkiemu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po Wiśle, 
podziwiając piękne widoki. Następnie udaliśmy się w kierunku Starego Miasta. Tam 
można było zobaczyć kamienice, które powstały w XVII wieku. Ich właścicielami byli 
bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy przyozdobili je wizerunkami swoich 
świętych patronów (stąd nazwy). Zwiedzając miasto mijaliśmy Synagogę – zbudowana 
w drugiej połowie XVIII w. Obecnie w bocznych pomieszczeniach budynku urządzono 
pokoje do wynajęcia. Wśród kazimierskich zabytków jedną z większych atrakcji 
turystycznych jest gotycko-renesansowy kościół farny św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja 
zbudowany w latach1586-1589, a w nim słynne organy w modrzewiowej oprawie 
z 1620r, ołtarz główny w stylu barokowym i ambona z 1615r. W Kazimierzu Dolnym 
można zwiedzić Górę Trzech Krzyży jest to wzniesienie, na którym w roku 1708 
postawiono trzy krzyże (nawiązując tym samym do krzyży na Golgocie). Miejsce to 
upamiętniać miało bardzo liczne ofiary cholery, która w tamtym czasie przeszła przez 
okoliczne tereny. Zwiedziliśmy również Klasztor Reformatów wraz z kościołem pod 
wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Klasztor i kościół położony jest na 
wzgórzu nazywanym dawniej Plebanią Górą. Najstarszym zabytkiem miasta są ruiny 
zamku z XIV-XVI w oraz kazimierska wieża zwana basztą. Została zbudowana w XIII lub 
XV wieku jako jedyna kamienna część drewnianego zamku strzegącego w średniowieczu 
przeprawy na Wiśle. Do historycznych zabytków Kazimierza Dolnego można zaliczyć 
również spichlerze, które są pozostałością po portowej i handlowej świetności Kazimierza 
Dolnego. Pierwsze z nich powstały najprawdopodobniej w XVI wieku, spichlerzy 
w Kazimierzu Dolnym było około 60. Kazimierz Dolny jest kolebką artystów – głównie 
malarzy. Praktycznie w każdej najmniejszej uliczce, możemy trafić na galerię sztuki 
miejscowego artysty. Po zakończeniu zwiedzania miasta udaliśmy się do naszego hotelu 
w Poniatowej na obiadokolację i odpoczynek. Trzeciego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy 
do Lublina. Tam zatrzymaliśmy się na parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy, gdzie 
przywitał nas ks. Grzegorz Brudny wraz z panią kurator tej parafii. Kościół Św. Trójcy 
zbudowany został w latach 1785-1788 i jest utrzymany w stylu klasycyzmu z domieszką 
baroku . Wyposażenie wnętrza jest skromne, zdominowane przez wczesnobarokowy 
ołtarz. Przy kościele znajduje się cmentarz grzebalny(najstarszy nagrobek pochodzi 
z 1787r.), jest to jedyny, zachowany do tej pory cmentarz przykościelny w Lublinie. 
Kościół wraz z całym zespołem - cmentarzem i plebanią wpisano w 1967r. do rejestru 
zabytków województwa lubelskiego. Następnie poszliśmy zwiedzać Lubelskie Stare 
Miasto, które należy do najpiękniejszych w Polsce. Lublin położony jest na Wyżynie 
Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą. Wyróżnia się bogactwem zdobień zabytkowych kamienic. 
Wejścia na Starówkę strzeże Brama Krakowska, która została wzniesiona w XIV wieku 
i jest jednym z symboli Lublina. Idąc ulicami Starego Miasta mijaliśmy wiele ciekawych 
budowli aż dotarliśmy do Zamku Lubelskiego, który został wzniesiony w połowie XIII w. 
Kaplica Trójcy Świętej należąca do Zamku jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki 
średniowiecznej w Polsce i Europie. Miasto Lublin to największy ośrodek akademicki we 
wschodniej Polsce. Do najstarszych uczelni o międzynarodowej sławie należy Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Lublin cieszy się także renomą międzynarodowych festiwali 
filmowych, teatralnych i muzycznych. W ciągu minionych 200 lat do Lublina przybyło 
wielu ewangelików pochodzących z różnych krajów Europy, którzy odegrali wielką rolę 
w dziejach miasta. Przyczynili się do budowy przemysłu miejscowego, dawali nie tylko 
przykład obywatelskiej lojalności, ale także hojności i ofiarności, głównym ich celem było 
niesienie pomocy ludziom. Po zwiedzeniu Starego Miasta urządzono dla nas piknik 
w ogrodzie parafialnym. Wszyscy uczestnicy wycieczki mogli odpocząć i posilić się 
kiełbaskami z grila oraz pysznym ciastem. O godzinie 15.00 wyjechaliśmy z Lublina do 
Żor i tak nasza wycieczka dobiegła końca.  
Trzydniową wycieczkę parafialną uważam za bardzo miło spędzony czas w gronie 
parafian, mogliśmy się bliżej razem poznać, porozmawiać na różne ciekawe tematy. Była 
ona dla nas bardzo pouczająca, poznaliśmy również lubelską parafię ewangelicką i jej 
historię. Zachęcam wszystkich do korzystania w przyszłości z takich wyjazdów 
parafialnych, które nas integrują i ubogacają. 
__________________________________________________________________________________________________|SJ 
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Najpiękniejszy 
Na przełomie lipca i sierpnia zakończyło się głosowanie w wakacyjnym plebiscycie portalu 
naszemiasto.pl i Dziennika Zachodniego na najpiękniejszy kościół każdego powiatu 
województwa śląskiego. W Żorach w zabawie wygrał ewangelicko-augsburski kościół 
Zbawiciela zdobywając 4463 głosy. W ramach nagrody w lokalnym wydaniu Dziennika 
Zachodniego pojawił się tekst przybliżający historię i życie parafii, ilustrowany 
fotografiami wykonanymi po niedzielnym nabożeństwie. Kościół ap. Piotra i Pawła 
w Warszowicach, który uczestniczył w głosowaniu w powiecie pszczyńskim zebrał 1353 
głosy, co wystarczyło na zajęcie 12. miejsca. Dziękujemy za udział w zabawie i wszystkie 
oddane na nasze kościoły głosy! 

*** 
We wrześniu rozpocznie się drugi etap plebiscytu. Tym razem wybierany będzie 
Najpiękniejszy Kościół województwa śląskiego. W plebiscycie wezmą udział kościoły, 
które zajęły czołowe miejsca w głosowaniach powiatowych. W zabawie weźmie udział aż 
dziewięć kościołów ewangelickich. Poza kościołem Zbawiciela w Żorach będą to kościoły 
z Golasowic, Jastrzębia-Zdroju, Sosnowca, Jaworza, Ustronia, Ustronia-Polany, Lesznej 
Górnej i Cieszyna. Naszymi głosami możemy wesprzeć szanse całej dziewiątki! 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Wydarzenia 
 W lipcu i sierpniu w naszych parafiach Chrzest Św. przyjęli Iga 

Ponikiewska, Paulina Bucka, Hubert Bucki (Warszowice), Tobiasz 
Augustyn oraz Zofia Niemczyk (Żory). Nowych członków Kościoła a także ich 
rodziny polecamy Bożej łasce i ojcowskiej opiece. 

 W lipcu w Żorach w związek małżeński wstąpili Grażyna Kowalewska 
i Tomasz Sitek. Małżonkom życzymy błogosławieństwa i prowadzenia dobrego 
Boga na nowej drodze życia. 

 Osobom obchodzącym we wrześniu urodziny i jubileusze składamy życzenia 
Bożej łaski w kolejnych latach życia. 

 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach szkółki niedzielnej! 
Zaczynamy 21 września! Przyjdźcie z rodzicami na nabożeństwo, a po liturgii udamy się 
do naszej sali na parafii, gdzie czeka na Was wiele niespodzianek. Na kolejnych szkółkach 
będziemy szukali odpowiedzi na pytanie: Jak dostać się z Polski do nieba? Jaka droga nas 
tam zaprowadzi? Przyjdźcie a dowiecie się więcej na ten temat! 
 
 

Ogłoszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w niedziele o godz. 8:00 

w Warszowicach i 9:15 w Żorach. 
 W piątek, 5 września w kościele Zbawiciela w Żorach o godz. 19:00 rozpocznie się 

koncert Musichalischer Haus-Andacht w wykonaniu Karoliny Brachman (sopran) 
i zespołu muzyki dawnej Musaicum. Koncert jest częścią VIII Festiwalu 
Twórczości Religijnej „Fide et Amore”. Organizatorzy ten wieczór dedykują 
śp. ks. bp Tadeuszowi Szurmanowi, zmarłemu na początku roku zwierzchnikowi 
diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wieloletniemu patronowi 
festiwalu.  

 6 września (sobota), w żorskim kościele odbędzie się ordynacja na duchownych 
Kościoła EwangelickoAugsburskiego mgr teol. Karola Długosza (praktykanta 
parafii w Warszowicach i Żorach) i mgr teol. Oskara Wilda (praktykanta parafii 
w Ustroniu). Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 11:00. 
Zapraszamy. 

 W niedzielę, 14 września w parafii w Żorach obchodzić będziemy pamiątkę 
założenia i poświęcenia kościoła Zbawiciela. Z tej okazji nabożeństwo 
odbędzie się o godz. 10:00, Słowem Bożym służyć będzie ks. Marcin Makula 
z Golasowic. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości. 

 W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 14 września (niedziela) 
odbędzie się uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urząd Biskupa 
Diecezji Katowickiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce ks. dr 
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Mariana Niemca. Wprowadzenia dokona Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. 
Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 15:00. 

 Zapraszamy na spotkanie Koła Pań w Żorach 2 września o godz. 17:00. Panie 
z Warszowic i Żor 8 września pojadą do Studzionki, by tam spotkać się 
z miejscowym Kołem Pań. Początek tego spotkania o godz. 16:00. 

 W sobotę, 13 września, zapraszamy na kolejne spotkanie żorskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Tym razem temat „Miejsca podróży 
ap. Pawła” przygotuje gość zza południowej granicy, Adam Cieślar (podróżnik 
i historyk). Początek spotkania na plebani w Żorach o godz. 17:00. 

 Między 26 a 28 września w Cieszynie trwać będą IV Warsztaty Muzyczne. Koszt 
uczestnictwa to 30 zł a zapisy trwają do 20 września. Zwieńczeniem warsztatów 
będą dwa koncerty finałowe. Pierwszy 28 września w cieszyńskim Teatrze im. 
A.Mickiewicza, drugi 31 października w Kościele Na Niwach w Czeskim Cieszynie. 

 W dniach 26-28 września w Krakowie odbędzie się Diecezjalny Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej. Szczegóły i zgłoszenia w kancelariach parafialnych. 

 
Zapraszam ponownie wszystkich chętnych do współtworzenia naszego Biuletynu 
Parafialnego. Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie, ale też uwagi czy sugestie 
dotyczące jego kształtu, treści czy kierunków rozwoju będą mile widziane. 

 
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) 

 


