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Hasło miesiąca:
Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo
okazywałem ci łaskę.

/Jr 31,3/

Powitanie
W południowo-wschodniej części USA leży obszar,

który od lat umownie nazywa się „Aleją Tornad”. Na
tym terenie, w okresie od późnej wiosny do wczesnej
jesieni,
ryzyko
wystąpienia
tak
gwałtownych
2016
i niszczycielskich
zjawisk
atmosferycznych
jest
nr 79
największe. Nieraz widzieliśmy zdjęcia z tamtych
terenów, pokazujące krajobraz po przejściu żywiołu.
W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że z podobnym zagrożeniem mierzą się
także mieszkańcy naszego kraju. Trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary…
nieprzewidywalne i niebezpieczne zjawiska naturalne, niosące zniszczenie, dotykają coraz
częściej różnych części świata. Kiedy już do takich katastrof naturalnych dochodzi,
natychmiast ratownicy ruszają do poszukiwań i akcji ratunkowych, by przynieść pomoc
tym, którzy nie zdążyli schronić się na czas. Bywa, że po kilku dniach, spędzonych
w zniszczonych miejscach, kiedy nadzieja na odnalezienie kogoś żywego gaśnie, udaje
się, wbrew logice, wydobyć spod gruzów czekającego na ratunek człowieka. Niesamowita
radość i nowa porcja nadziei i wiary w sens prowadzonych działań, towarzyszy wtedy
wszystkim. Wyczerpane długimi poszukiwaniami siły wracają, odżywa determinacja, by,
mimo zmęczenia i niekorzystnych okoliczności, nadal próbować odnaleźć kogoś, kto
czeka na ratunek..
Siedząc teraz wygodnie i czytając te słowa, być może nie zdajesz sobie może sprawy, że
sam jesteś poszukiwanym w, zakrojonej na szeroką skalę, akcji ratunkowej. To sam Bóg
upomina się o ciebie. Być może już kiedyś podjąłeś decyzję o życiu z Nim, ale gdzieś
w swoim życiu poszedłeś w swoją stronę. Być może poświęciłeś tę relację na rzecz innych
wartości: pieniędzy, sukcesu, życia towarzyskiego. A może rzeczywistość nie sprostała
twoim wygórowanym oczekiwaniom i zniechęcony ruszyłeś na poszukiwanie innego celu.
Niezależnie od tego, co stało się powodem twojego zagubienia, bądź pewien – ratunek
jest już blisko! Bóg był osobiście zaangażowany w pojawienie się na świecie każdego
z nas i chce się z nami spotkać w swoim Królestwie. Dlatego interesuje się tym, co się
dzieje z Jego dziećmi, opiekuje się nimi i szuka, kiedy się zgubią. Dał już wiele dowodów
swojej miłości do nas i wyrozumiałości dla naszych słabości. Posyłając na ziemię swojego
Syna, rzucił nam niezawodne koło ratunkowe i otwarł drogę do przebywania w swojej
bliskości – w najbezpieczniejszym możliwym miejscu. Pamiętajmy o tym nie tylko
w obliczu naszych życiowych burz.
Wrześniowy Biuletyn Parafialny podsumowuje wydarzenia w naszych parafiach
w miesiącach letnich, a tych nie brakowało. Nie zabraknie oczywiście rozmyślania
i również licznych, zaproszeń na wydarzenia, które przed nami, w tym na powracające po
wakacyjnej przerwie spotkania grup parafialnych.
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj

Rozmyślanie

Najpiękniejszy Kościół
Nie szata zdobi człowieka - zwykło się mawiać, mając na myśli to, że piękno człowieka

tkwi w jego wnętrzu a nie w zewnętrzności.
Myślę, że to samo dotyczy kościoła - jest on "piękny" tymi, którzy go wypełniają,
gromadzą się w nim, aby spotykać się ze swoim Panem, wspólnie się modlić i chwalić go
- być w tym razem.
Tak pomyślałam przy okazji wygrania przez naszą społeczność kolejnego plebiscytu zabawy pod nazwą: "Najpiękniejszy kościół powiatu".
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Bo przecież nasza świątynia do "cudów architektury" nie należy; skromna budowla,
prosty wystrój. A jednak uważamy, że piękny - piękny tym, czym jest dla nas... no
właśnie, czym?
Co daje nam wspólne gromadzenie się w nim, bycie ze sobą i, przede wszystkim, z Nim naszym Ojcem?
Moja ciocia, w dość już "zasłużonym" wieku, zapytana, czy da sobie radę z chodzeniem,
wybierając się na rodzinne spotkanie, odpowiedziała - pójdę, a nawet gdybym upadła,
będzie nas tam dosyć, żeby mi pomóc wstać... Czy nie chodzi właśnie o to w naszej
społeczności?
Pan daje nam siebie nawzajem, abyśmy w tej najważniejszej dla nas podróży - podróży
życia, byli razem. Razem, jak uczestnicy jednej wycieczki, wspierający się w drodze,
pomagający sobie w potrzebie, weselący się wspólnie w czasie radosnym i dzielący
smutek w przykrych przeżyciach.
Bo przecież w trudną drogę nie wyruszamy sami - potrzebujemy towarzystwa, bo razem
raźniej, bo jest na kogo liczyć w razie potrzeby... bo można iść samemu, ale w razie
trudności, kłopotów, które przerastają nasze siły, upadamy i nie ma komu nas podnieść,
wesprzeć, pocieszyć...
Wspólna grupa, z mapą podróży, Biblią w ręku, z przewodnikiem znającym drogę,
miejsce, gdzie Ojciec umawia się z nami każdej niedzieli, a czasem też w innych
terminach, na wspólny, duchowy, posiłek - społeczność wierzących, w której każdy jest
jednakowo ważny i każdy ma swoje miejsce. Służących sobie wzajemnie tym, co komu
zostało dane przez Ojca... bo, choć tak różni, choć nie we wszystkim jesteśmy
jednomyślni, to przecież powinniśmy szanować się nawzajem i wspierać się... jak to
w rodzinie… rodzinie Bożych dzieci... "bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem"
Po co? Po to, żebyśmy mogli dotrzeć do celu - Ojcowskiego domu - najważniejsza podróż
naszego życia tam się właśnie ma zakończyć… dla nas wszystkich!
Samotne, nikomu niepotrzebne kościoły, takie, jakich wiele jest np. na Dolnym Śląsku,
choć pod względem architektonicznym były piękne - popadły w ruinę.
Bo zabrakło tych, którzy się tam gromadzili... bo "Pan nie mieszka w świątyniach ręką
ludzką zbudowanych" ale w naszych sercach... bo nie może być piękny kościół bez
Bożych dzieci!
Dziękujmy więc Bogu za naszą społeczność, korzystajmy z tego, że to właśnie nam dany
jest "najpiękniejszy kościół" - przedsionek Ojcowskiego Domu, miejsce, w którym
możemy usiąść u nóg Pana i karmić się "chlebem życia", ładować swoje "baterie" na
kolejne tygodnie niełatwej przecież drogi... bo najpiękniejsze jest to, że możemy to robić
razem!
Więc gdyby ktoś miał już dość samotnego wędrowania, to jesteśmy tu zawsze
w niedzielę....bo choć wydaje nam się, że przecież dajemy sobie radę sami, to nie zawsze
tak będzie. Przychodzą przecież trudne chwile, kiedy bezsilnie opuszczamy ręce... Wtedy
warto sobie przypomnieć, że przecież mamy rodzinę… warto tu wrócić...
___________________________________________________________________|Danuta Samoraj

Relacja

Na szerokich wodach – Tydzień Dobrej Nowiny
W dniach 1-5 sierpnia, odbywał się w naszej Parafii w Żorach Tydzień Dobrej Nowiny.

Codziennie witaliśmy dzieci na Wyspie Skarbów, a biblijne opowieści wskazywały na
potrzebę podążania za Największym Kapitanem – Królem Mórz i Lądów – Panem
Jezusem. On przychodzi do nas, aby uratować od grzechu, ale też wskazywać drogę do
Skarbu – życia wiecznego.
W Tygodniu Dobrej Nowiny wzięło udział 16 dzieci. Wspólnie śpiewaliśmy, słuchaliśmy
lekcji biblijnych, graliśmy w gry i zabawy na świeżym powietrzu. W ostatni dzień dzieci
otrzymały dyplom uczestnika, rozdano też nagrody.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólny czas żeglugi po nieznanych wodach! Do
zobaczenia!
(zdjęcia z TDN można znaleźć na stronie internetowej parafii)
_______________________________________________________________________________
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Polska Pieśń Kościelna – Fide et Amore 2016
19 sierpnia 2016 w naszym kościele w Żorach odbył się koncert polskiej pieśni

kościelnej. „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego (1741-1825) zaprezentowała Schola
Gregoriana Sancti Casimiri z Białegostoku, pod dyrekcją Mariusza Perkowskiego.
Koncert odbył się w ramach jubileuszowej, dziesiątej, edycji Festiwalu Twórczości
Religijnej „Fide et Amore”. Tradycją festiwalu są cykliczne, cotygodniowe, koncerty
organizowane w sierpniu i wrześniu w różnych kościołach na terenie Żor i sąsiednich
miejscowości. Tegoroczna edycja jest dedykowana uczczeniu jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski.
(zdjęcia z koncertu można zobaczyć na stronie internetowej parafii)
_______________________________________________________________________________

Relacja

Pracowite wakacje w Warszowicach
Czas wakacyjny był bardzo pracowity dla warszowickiej parafii. Najpierw usuwaliśmy

szkodniki drewna z ławek i innych elementów drewnianych. Od 25 lipca rozpoczęliśmy
remont wnętrza kościoła, podzielony na kilka etapów. Odmalowaliśmy najpierw
prezbiterium i zakrystię oraz przedsionek, następnie wycyklinowaliśmy podłogę
w prezbiterium (pracę wykonał Pan B. Niemczyk z żorskiej parafii).
Kolejnym etapem było malowanie całego kościoła, zakończone w piątek 26 sierpnia.
Teraz trwają prace związane z cyklinowaniem podłogi na chórze i schodów.
W międzyczasie przeprowadzono częściową wymianę wadliwej instalacji elektrycznej na
plebanii, wykonano niezbędne uziemienia oraz naprawiono instalację odgromową na
kościele i wieży dzwonnicy.
Tak niewielka parafia nie byłaby w stanie przeprowadzić takiego remontu gdyby nie
zaangażowanie parafian. Szczególne podziękowania kieruję do Krystiana Lipusa,
Waldemara Hejnoła i Łukasza Janoty, którzy każdego dnia pracowali w kościele. Również
serdeczne podziękowania składam parafianom: J. Niemiec, E. Hejnoł, K. Sikora,
M. Jarzombski, A. Orawski, K. Orawski, M. Szymik, A. Rajwa, S. Jarzombski i K. Karzełek.
Dziękuję za nieodpłatne przekazanie rusztowań. Wyrazy uznania należą się także
parafiankom, które sprzątały i przygotowywały kościół na nabożeństwa, pogrzeb i śluby.
________________________________________________________________|ks.Bartosz Cieślar

Przegląd wydarzeń parafialnych







W lipcu w naszych parafiach praktykę wakacyjną odbywał praktykant skierowany do
nas przez Biskupa Kościoła – Joshua Hanson, student 2. roku ChAT. Dziękujemy za
jego służbę.
W okresie wakacyjnym w Żorach Chrzest Św. przyjęli: Jakub Grzywaczewski,
Maksymilian Lenert oraz Martyna Kiełkowska. U progu ich chrześcijańskiej drogi
życzymy im, oraz ich najbliższym by dobry Bóg miał ich w swojej opiece i czuwał nad
każdym ich krokiem.
W minionych miesiącach odbyły się również śluby. W związek małżeński wstąpili:
Iwona i Marcin Mazur (Warszowice) Bożena Cieślar i Piotr Sztwiertnia oraz
Joanna Paździor i Andrzej Fizia (Żory). Niech Wszechmogący Pan błogosławi
wspólnej drodze i tych młodych par.
W ostatnim czasie żegnaliśmy też naszych zmarłych: Alicję Gnidę (Żory), Martę
Gogółkę, Adolfa Brudnego i Emilię Konieczny (Warszowice). Prośmy Pana Boga
o wypełnienie pustki, jaka pozostała w sercach bliskich.

_______________________________________________________________________________

Z życia Kościoła



Tradycyjnie, na początku lipca w Dzięgielowie odbył się 67. Tydzień
Ewangelizacyjny. Tegoroczny Tydzień przebiegał pod, nawiązującym do hasła roku
2016, tematem – Przytuleni.
Na przełomie lipca i sierpnia parafia w Pszczynie pożegnała, odchodzącego na
emeryturę, wieloletniego proboszcza, ks. Jana Badurę. Nowym duszpasterzem
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pszczyńskiego zboru jest ks. Mirosław Czyż, wprowadzony w urząd w czasie
uroczystego nabożeństwa 7 sierpnia.
Zgromadzenie Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało jednogłośnie na funkcję
prezesa PRE zwierzchnika KEA, ks. bpa Jerzego Samca. Zastąpił on abp. Jeremiasza
z Kościoła Prawosławnego, pełniącego tę funkcję przez ostatni 15 lat.

_______________________________________________________________________________

Szkoła inna niż wszystkie

Zaproszenie

Jeszcze do 7 września osoby zainteresowane studiowaniem Słowa Bożego w Szkole
Biblijnej w Dzięgielowie, mają możliwość złożenia dokumentów.
Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zapoznaje z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego
Testamentu i podstawowymi doktrynami biblijnymi. (zajęcia odbywają się w systemie
zaocznym przez dwa lata)
Szkoła Biblijna to także tworzenie wspólnoty duchowej i modlitewnej, dzielenie się
doświadczeniami, nawiązywanie relacji i przyjaźni, motywowanie do zaangażowania się
i służby w Kościele.
Więcej informacji na temat Szkoły Biblijnej można uzyskać w Internecie (materiały
dostępne na stronie internetowej parafii oraz na www.szkola.cme.org.pl) lub
bezpośrednio u ks. proboszcza – jednego z wykładowców Szkoły.
Dla osób zainteresowanych z Warszowic i Żor jest możliwość uzyskania dofinansowania
w wysokości 50% opłaty za pierwszy trymestr zajęć.
_______________________________________________________________________________

Zaproszenia















We wrześniu zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach o stałych
porach – w Warszowicach o 8:00 i w Żorach o 10:00.
Od 18 września w Żorach rusza Szkółka Niedzielna w trakcie nabożeństw.
Serdecznie zapraszamy dzieci na spotkania. Szkółki w Warszowicach do
odwołania zostały zawieszone.
Parafia w Żorach zaprasza 11 września na uroczystość Pamiątki Poświęcenia
Kościoła. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00 a Słowem Bożym służyć
będzie ks. Leszek Czyż, proboszcz parafii w Wiśle-Malince. Po zakończeniu
nabożeństwa prosimy o pozostanie na placu kościelnym – przewidziane są
dodatkowe atrakcje.
Przed uroczystością Pamiątki Poświęcenia Kościoła prosimy o pomoc
w sprzątaniu kościoła i jego otoczenia. Spotykamy się we wtorek,
6 września o godz. 10:00 i 16:00 oraz w środę, 7 września o godz. 16:00.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym ,zapraszamy rodziców na
spotkania organizacyjne ws. lekcji religii. Odbędą się one w Warszowicach
7 września o godz. 20:00 w salce parafialnej i w Żorach 8 września o godz.
20:00 w kościele.
Serdecznie zapraszamy na autorski koncert Tomka Żółtko. Odbędzie się on
w żorskim kościele 18 września (niedziela) o godz. 17:00. Ci, którzy już
w takim koncercie uczestniczyli mogą potwierdzić, że to połączenie poezji,
refleksji i świadectwa z gitarowym akompaniamentem jest głębokim
doświadczeniem, nie tylko artystycznym.
Po wakacyjnej przerwie, powracają Spotkania z Biblią. Najbliższe odbędzie
się 22 września w parafii w Żorach. Godzina będzie uzależniona od ustaleń ws.
lekcji religii i będzie podana w późniejszym terminie.
W dniach 23-25 września w Ostródzie na Mazurach odbędzie się Ogólnopolski
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Zgłoszenia są przyjmowane do połowy
września. Informacje dotyczące formowania grupy i dojazdu na zjazd będą
podawane na bieżąco na spotkaniach młodzieżowych i w Internecie.
Zachęcamy młodzież do udziału w tym spotkaniu.
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Choć w naszym kościele w Żorach koncert w ramach festiwalu „Fide et
Amore” miał już miejsce, wydarzenia festiwalowe będą się odbywać jeszcze
do drugiej połowy października. Szczegółowy program na stronie internetowej
parafii oraz na www.fideetamore.zory.pl.
Zapraszamy wszystkich chętnych z Warszowic i Żor do dołączenia do
przechodzącego okres zmian chóru kościelnego. W sierpniu odbyła się
pierwsza próba pod dyrekcją pani dr Aleksandry Maciejczyk, która objęła
funkcję opiekuna artystycznego chóru. Próby odbywają się w poniedziałkowe
popołudnia. Każdy nowy głos w szeregach chóru będzie mile widziany serdecznie zapraszamy na próby.
Diakonia
naszego
kościoła
prowadzi
zbiórkę
ofiar
na
rzecz
poszkodowanych w wyniku niedawnego trzęsienia ziemi we Włoszech.
Ofiary można wpłacać na konto parafii lub bezpośrednio w kancelarii
parafialnej do końca września.
Również do końca września jest prowadzona zbiórka okularów
korekcyjnych i aparatów słuchowych. Zebrany sprzęt zostanie przekazany
osobom potrzebującym w Mołdawii i na Ukrainie. Jeśli posiadamy w domu
okulary lub aparat słuchowy, które nie są nam już potrzebne, prosimy
o przyniesienie ich do parafii.
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Kontakt
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar
tel. 32-435-01-24 kom. 502311641
e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl
ŻORY
ul. Osińska 4
44-240 Żory
tel/fax 32 4350124;
e-mail: zory@luteranie.pl
konto:
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001
Kancelaria parafialna:
poniedziałek, wtorek, czwartek
9:30-12:30
środa: kancelaria nieczynna
piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30
niedziela: po nabożeństwie
Parafialne strony internetowe:
www.zory.luteranie.pl/zory
www.facebook.com/PEAZory

Katecheta –
mgr teol. Tomasz Marek
tel. 506 147 506
WARSZOWICE
ul. Boryńska 1
43-254 Warszowice
tel/fax 32 4723447;
e-mail: warszowice@luteranie.pl
konto:
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001
Kancelaria parafialna:
czwartek 15:00-17:00
niedziela: po nabożeństwie

www.zory.luteranie.pl/warszowice
www.facebook.com/PEAWarszowice

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj
(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com)

Biuletyn Parafialny – wrzesień 2016

Kącik dla dzieci

Zaprowadź dzieci do szkoły!

