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Hasło miesiąca: 

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego (…) nawiedzi nas światłość 

z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą 

w  mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. 
/Łk 1,78-79/ 

 

 

 

Przygotowania Powitanie 

Szymon Samoraj 

 Chyba trudno o bardziej esencjonalne ujęcie istoty Adwentu niż to 

wynikające z biblijnego hasła rozpoczętego miesiąca. Oto nasz Bóg, 

w swojej miłości zapowiada nam nadejście Światłości pochodzącej od 

Niego samego. Ta Światłość ma nas skonfrontować z mrokiem 

spowijającym nasze życie i oświetlić drogę powrotu. Powrotu do źródła pokoju – naszego kochającego 

Ojca.  

Długotrwałe przebywanie w ciemności powoduje, że pierwszy kontakt ze źródłem światła paraliżuje wzrok. 

Oczy potrzebują czasu, by przywyknąć do jasności i normalnie funkcjonować w nowych okolicznościach. 

My dziś wchodzimy w okres roku kościelnego, który przypomina nam o zbliżającym się spotkaniu ze 

„Światłością Świata”. Potrzebujemy przygotować się na to spotkanie, dlatego adwentowe zwiastowanie 

jest takim czasem, w którym możemy lepiej poznać Tego, na którego oczekujemy i uświadomić sobie, jak 

daleko nam do bycia gotowymi na bezpośredni kontakt. Zróbmy dobry użytek z czasu Adwentu, 

wsłuchujmy się w Boże Słowo kierowane do każdego z nas i dajmy się poprowadzić przychodzącemu 

Chrystusowi na spotkanie z Ojcem. Idąc z nim, będziemy gotowi, kiedy nadejdzie koniec naszego 

Adwentu.  

W grudniowym Biuletynie nie zabrakło refleksji nad adwentowym (i nie tylko) przygotowaniem 

(przygotowywaniem się) i oczekiwaniem na przyjście Pana. Za nami tygodnie bogate w spotkania 

i wydarzenia, z których relacje zamieszczamy w tym numerze. Wiele okazji do spotkań także przed nami. 

Polecamy zaproszenia na najbliższe tygodnie. Z życzeniami błogosławionego czasu Adwentu. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Marana tha! Rozważanie 

Ewa Issel-Cieślar 
 

Rozpoczynamy czas Adwentu. Liturgicznie zaczynamy nowy rok kościelny. Zaczynamy też 4 tygodniowy 

czas przygotowania się do świętowania Bożego Narodzenia. Równocześnie zwracamy szczególną uwagę na 

to, że od momentu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa chrześcijanie żyją w nieustannym adwencie, czyli 

oczekiwaniu na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię.  

To tylko trzy krótkie zdania, które opisują specyfikę Adwentu, a już może się zakręcić w głowie. Tyle 

rzeczy jednocześnie. Adwent to tak naprawdę bardzo wymagający okres. Wymagający duchowo. Kościół 

ewangelicki niezmiennie podkreśla, że jest to czas pokutny i radosny jednocześnie. JEDNOCZEŚNIE. 

Jesteśmy zachęcani przez Boże Słowo do prostowania swoich dróg, co oddaje też zmiana w liturgii 

wstępnej. Z drugiej strony śpiewamy „o błogosławiony, radością natchniony, pełen łaski godowy czas” 

uznając, że czas oczekiwania na narodziny Mesjasza, Odkupiciela, Emanuela, to czas radosny. Bóg 

wypełnia obietnicę daną jeszcze w Raju Adamowi i Ewie, że pośle na świat Zbawiciela. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. Jesteś w czasie radosnego oczekiwania, a może jesteś w czasie kiedy twój 

duch jest przygnębiony, potrzebujesz wyprostować swoją ścieżkę przed przyjściem Pana albo wołasz 

z nadzieją marana tha – przyjdź Panie Jezu... A może masz to po prostu zupełnie w nosie.  

Tak, tak... bo niezależnie od tego jakim czasem jest Adwent, jakim bogatym w znaczenia, w przeżycia, 

w teologiczne przesłania, wspólne spotkania, to tylko od Ciebie zależy na ile będziesz go chcieć 

wykorzystać. Czy chcesz, czy pragniesz skorzystać z tego przygotowania. Decyzja i odpowiedzialność za 

to jest po twojej stronie. W Objawianiu świętego Jana 22:17 czytamy: 

A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech 

przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. 

Bóg obiecuje za darmo wodę życia, dla tych którzy pragną. Dla tych którzy do Pana Jezusa mówią: 

przyjdź Panie Jezu! 
______________________________________________________________________________________________ 
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W biegu Rozważanie 

Tomasz Marek 
 

* 

Praca. Dom. Spanie. Wstawanie. Praca. Dom. Spanie… 

WEEKEND! 

Praca. Dom. Spanie… 

Ech, kiedy to się skończy? No i właściwie kiedy to się w ogóle zaczęło? Miało być inaczej!… 

Żyję szybko. W takich warunkach, gdzie ciężko znaleźć chwilę: na sen, na wypoczynek, na sport, na 

rodzinę, na znajomych, przyjaciół, książki, kino, teatr… …aha, jeszcze na Boga, przecież! Z pośpiechu 

o mały włos bym zapomniał!… 

Nie chcę, by moje życie było pasmem wspomnień z tygodniowego taśmociągu praca-dom-praca-dom! Że 

niby co, życie współczesnego pracownika rozpięte jest pomiędzy urlopem a urlopem? Poza tym nie ma 

życia? Próżnia? 

** 

Nigdy jakoś nie zaprzyjaźniłem się z bieganiem. „Biegam, bo lubię”, brzmi nazwa pewnej radiowej akcji 

promującej bieganie. Ja nie biegam… …bo nie lubię. 

A tej jesieni akurat pomyślałem, że z braku ruchu i pieniędzy na skądinąd drogie siłownie i inne formy 

wypocenia stresów — spróbuję. SPRÓBUJĘ! 

Żona natychmiast mnie wyśmiała, że pewnie buty se będę musiał kupić za milion, termoaktywny strój za 

pięć milionów. 

Nie kupiłem. I nie zacząłem biegać. 

*** 

W tej szaleńczej gonitwie każda nieplanowana inicjatywa jest „wyszarpana”, okupiona jakimś kosztem: 

jeśli jadę umyć auto (kogo w ogóle w tak zabieganych czasach stać na wyczekiwanie na myjnię?!), to 

oznacza, że dziś na obiad pierogi z zamrażarki (oczywiście kupne, kogo dziś stać na samodzielne 

lepienie?!). Idę wieczorem spotkać się z bratem, to znaczy, że do pracy przygotowywać się będę musiał 

kolejnego dnia rano — razem z córką. O rany, a co z obiadem?! 

**** 

Kiedyś mój brat zaczął biegać. Mieszka niedaleko, ot zwykłe śląskie miasteczko spowite welonem smogu. 

„Pierwszy raz biegasz, to co i rusz spotykasz innych biegaczy!” — opowiadał mi kiedyś uradowany. „Byłem 

w szoku, że jest ich aż tylu!” 

Ponoć jest ich wielu, a najłatwiej spotkać ich w określonych porach dnia: przed pracą lub po pracy. Brat 

preferował przed pracą. 

Ale to nie wszystko. Opowiedział mi jeszcze jedną ciekawostkę. 

„Biegniesz pierwszy raz, to tylko ich zauważasz. Drugi raz o tej samej porze poznajesz te same twarze. 

Trzeci raz twarze poznają też już ciebie, i zaczyna się: »Hej!«, »Hejka!«, »Cześć!«. No normalnie 

WSPÓLNOTA!” — tu na twarzy brata widzę szeroki uśmiech. 

***** 

Zastanawiam się nad przeciwieństwem tej szaleńczej gonitwy. Jak mogę dziś: ja, tu i teraz, doświadczyć 

pokoju, spokoju, ukojenia? Odpoczynku w bieganinie? Gdzie jest ta przestrzeń? 

Wyraźnie pamiętam te dni: wzruszenie, przejęcie, radość z bycia świeżo upieczonym ojcem. I ten obraz: 

dziecko odstawione od piersi. Ostoja spokoju. Syte, błogo śpiące. Czas się zatrzymuje. 

Panie, nie wywyższa się serce moje  

I nie wynoszą się oczy moje;  

Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie  

I zbyt cudowne dla mnie. 

Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę;  

Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki,  

Tak we mnie spokojna jest dusza moja. 

Izraelu! Oczekuj Pana  

Teraz i na wieki! 

Psalm 131 

A przecież to dziecię jeszcze niedawno płakało, szukało, nie wiedziało, miotało się, krzyczało, nie 

rozumiało, czuło się zagubione… 

Teraz czas się zatrzymał. Nie ma zabiegania. Bezruch. Intymność. Spokój. Odpoczynek. Tylko Bóg 

i dziecię. Tylko Bóg i ja. 
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****** 

Nie wiem co będzie z tym moim bieganiem. Na razie przeraża mnie smog. Chyba muszę przeczekać do 

wiosny, wiosna to dobry czas na dobry początek. 

Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, 

abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby 

znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, 

nie jakbym w próżnię uderzał; ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc 

zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. 

1 Kor 9,24-27 

Wstrzymywanie się, dieta. Wyrzeczenia. Pot. Krew. Ćwiczenia. Wysiłek. Praktyka. Doświadczenie. Biegnij! 

Taki bieg to nie wyścig szczurów. Tu nie chodzi o eliminację konkurencji. Celem tu jest zdobycie nagrody. 

To nagrodę muszę mieć przed oczami!  

Mamy mądrego Trenera, sporo wskazówek. Cóż więc pozostaje, Siostry i Bracia w wierze? 

Ruszamy! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Marcin Luter i Pani Muzyka 
Koncert Reformacyjny Fide et Amore 2017 

Za nami… 

 

 
W przededniu Święta Reformacji, wieńczącego obchody Jubileuszu 500 lat odnowy kościoła 

chrześcijańskiego, w żorskim kościele ewangelickim, specjalnym Koncertem Reformacyjnym zakończono 

XI edycję Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”. W czasie niedzielnego koncertu festiwalowa 

publiczność mogła usłyszeć kompozycje m.in.: Johanna Hermanna Sheina, Johanna Schelle czy Heinricha 

Schütza, ze słowami Marcina Lutra, Johannesa Angelusa Silesiusa czy fragmentów tekstów biblijnych. 

Wykonawcami tego wieczoru były sopranistki: Karolina Brachman oraz Joanna Klisowska, a na 

historycznych instrumentach towarzyszyli im Anna i Krzysztof Firlusowie. Prezentujący wycinek 

muzycznego dziedzictwa Reformacji koncert został ciepło przyjęty przez zgromadzonych w kościele 

słuchaczy. 
______________________________________________________________________________________________  

 

Brońże Panie nas na wieki! 
Zakończenie parafialnych obchodów Roku Reformacji 

Za nami… 

Szymon Samoraj 

 
Uroczyste nabożeństwo Święta Reformacji, wieńczące parafialne obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji, 

odbyło się 31 października w warszowickim kościele ap. Piotra i Pawła. W uroczystości, poza licznie 

zgromadzonymi parafianami i gośćmi, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy 

Pawłowice. 

*** 

Wieczorne nabożeństwo Święta Reformacji w Żorach symbolicznie zamknęło obchody Jubileuszu 500 lat 

Reformacji w naszej parafii. Uroczyste nabożeństwo rozpoczął i zakończył Szymon Jarzyna utworami 

chyba najbardziej znanego ewangelickiego kompozytora – Jana Sebastiana Bacha. W wypełnionym 

kościele gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych Żor i Gminy Suszec, żorskich placówek 

kulturalnych oraz gości ekumenicznych. Wysłuchaliśmy kazania wskazującego na Chrystusa jako jedynego 

dawcę usprawiedliwienia z łaski – źródła zbawienia akcentowanego wyraźnie w teologii ks. dr Marcina 

Lutra. Pieśni, przygotowane na ten wieczór przez chór parafialny pod dyrekcją Aleksandry Maciejczyk, 

również podkreśliły podniosły charakter tego świątecznego spotkania. Po zakończeniu uroczystości na 

zebranych czekał słodki poczęstunek – okolicznościowy reformacyjny tort. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

X, Y, Z… 
O pokoleniach w Warszowicach 

Za nami… 

Szymon Samoraj 

 

W czwartkowy wieczór, 9 listopada, w Warszowicach mogliśmy uczestniczyć w niezwykle ciekawym 

spotkaniu, poświęconym kwestii, która z pewnością nurtuje większość z nas, a o której, wydaje się, 

rozmawiamy nieraz zbyt mało. Dlaczego komunikacja z naszymi dziećmi (wnukami, rodzicami, dziadkami) 

nie zawsze przebiega tak, jakbyśmy sobie tego życzyli? Dlaczego bywa, że tak trudno nam siebie 

nawzajem zrozumieć? Co zrobić, by lepiej się poznać i uniknąć nieporozumień? Poszukując odpowiedzi na 

te pytania, socjologowie przygotowali modele tzw. pokoleń BB, X, Y i Z, określające priorytety, aspiracje 

i światopogląd każdego z nich, dorastającego w zupełnie innych społecznych okolicznościach. Wspomniane 

modele omówił, prowadzący spotkanie, Jan Stebel, zajmujący się na co dzień marketingiem, w którym jak 
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najlepsza komunikacja jest kluczem do sukcesu. Był również czas na dyskusję, w czasie której uczestnicy 

mogli podzielić się własnymi obserwacjami i doświadczeniami, była to też okazja na podjęcie próby 

przełożenia tej wiedzy na grunt życia parafialnego. Ważny temat i ożywiona dyskusja dowodzą, że był to 

cenny czas, który pozwolił z nieco większym zrozumieniem spojrzeć na międzypokoleniowe relacje. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Dziękujemy/спасибі/дзякуй/Vă mulțumesc! 
Prezent Pod Choinkę 2017 

Za nami… 

Tomasz Marek 

 
Zakończyliśmy lokalną zbiórkę prezentów w ramach akcji „Prezent pod choinkę”. Ostatnimi laty 

organizator w skali kraju zbiera ok. 5000 prezentów rocznie. Tym razem starannie oklejone pudełka po 

butach wypełnione podarunkami trafią do dzieci na Białorusi, Ukrainie, w Rumunii, oraz do dzieci 

uchodźców w Mołdawii.  

W kancelarii podłogi niemal brakło, bo paczek łącznie było 97, w tym: 

- ponad 1/3 to paczki od parafian, 

- prawie 1/3 to paczki zrobione przez dzieci 

i młodzież na lekcjach religii,  

- ponad 1/3 to paczki przygotowane przez 

uczennice i uczniów SP Warszowice. 

W imieniu tysięcy dzieci, które zostaną obdarowane, 

serdecznie dziękujemy za otwartość Waszych serc! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Kolumbia – Serce Świata 
PTEw Żory w Muzeum 

Za nami… 

Elżbieta Sitek 

 
„Kolumbia – Serce Świata” to temat listopadowego spotkania PTEw, które odbyło się w siedzibie Muzeum 

Miejskiego w Żorach. Gośćmi spotkania byli: Claudia Cardenas i Dominik Bac polsko-kolumbijskie 

małżeństwo, wspólnie od wielu lat realizujące lądowe i żeglarskie eskapady w nieznane zakątki Kolumbii 

i inne miejsca Ameryki Południowej, poszukując i odwiedzając żyjące pierwotnie plemiona indiańskie. 

„Kolumbia-Serce Świata” to prezentacja z wyprawy na Sierra Nevada de Santa Marta, której celem było 

dotarcie do mieszkających tam Indian Kogi i Arhuacas. Sierra Nevada to najwyższe na świecie nadmorskie 

pasmo górskie, wznoszące się ponad 5700m n.p.m., gdzie na różnych wysokościach rozsiane są wioski 

indiańskie, do których aby dotrzeć, podróżnicy musieli odbyć kilkudniowy marsz przez górską dżunglę, 

a następnie zabiegać o pozwolenie i możliwość kontaktu, gdyż Indianie rzadko i niechętnie dopuszczają do 

siebie przybyszów. Siebie zaś uważają za starszych braci ludności i określają się mianem „Strażników 

Ziemi”. Obrazy bogatej prezentacji multimedialnej pokazały też przywiązanych do swej tradycji Indian 

Kuna, zamieszkujących Archipelag San Blas oraz Indian Nukak Maku- jedno z ostatnich plemion nomadów 

zamieszkujących tereny Amazonii. 

Oprócz życia Indian oglądaliśmy widoki kolumbijskiej przyrody; dolinę Kokory z najwyższymi na Ziemi 

palmami. Zachwytem ujmowała wspaniałość, architektura i położenie miast – wśród nich słynące 

z pięknych zatok i plaż Los Llanos, bogate miasto Medellin oraz położona w północnych Andach na 

wysokości 2640m Bogota- stolica Kolumbii z największym na świecie muzeum złota. 

Niezwykle barwna prezentacja pozwalała licznie zgromadzonym uczestnikom przenieść się w egzotyczny 

świat inaczej żyjących ludów z ich kulturą i tradycjami tak bardzo odległymi od naszej współczesności. Po 

skończonej prelekcji można było podziwiać i dotykać przywiezione z dalekich stron świata indiańskie 

pamiątki i rekwizyty, a ich historię przybliżały toczące się jeszcze indywidualne rozmowy z panią Claudią 

Cardenas i Dominikiem Bacem. Podziękowania i gromkie brawa zakończyły kilkugodzinne nad wyraz 

ciekawe spotkanie. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 W czasie nabożeństwa 12 listopada podziękowaliśmy za 40-letnią służbę Pana Piotra Gasia, 

wieloletniego dyrygenta żorskiego chóru parafialnego, nadal aktywnego chórzysty. Tego samego 

dnia podziękowaliśmy również za 10 lat służby Pana Pawła Gasia, organisty naszych parafii, 

który będzie kontynuował swoją służbę w innych parafiach (i okazjonalnie nadal w Warszowicach 

i Żorach). Niech Pan Bóg błogosławi ich dalszą działalność w Kościele. 
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 W listopadzie w Żorach pożegnaliśmy śp. Antoniego Plocha i śp. Karola Cienciałę. Pamiętajmy 

w naszych modlitwach o bliskich Zmarłych, niech Dobry Bóg ukoi ich serca. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Z życia Kościoła 
 

 Druga Sesja Synodu Diecezji Katowickiej odbyła się w sobotę, 18 listopada, w Katowicach. 

Wśród tematów podjętych w czasie obrad w siedzibie Muzeum Śląskiego był wniosek o podjęcie 

uchwały ws. odprowadzania dodatkowo 1% od ofiar pieniężnych składanych w parafiach na rzecz 

diecezji.  

 Synod Diecezji Mazurskiej w czasie sesji wyborczej 25 listopada dokonał wyboru nowego 

zwierzchnika diecezji. Odchodzącego na emeryturę ks. bpa Rudolfa Bażanowskiego zastąpi ks. 

Paweł Hause, proboszcz parafii w Kętrzynie. 

 W dniach 27-29 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Instytutu Pastoralnego, 

przygotowującego młodych duchownych do służby w parafiach, w 10-tą rocznicę działalności. 

 

Miłosierdzie jest jedno Przed nami… 

 
Niewielkie białe świece ze świątecznym motywem, rozprowadzane co rok w naszych parafiach w czasie 

Adwentu, już chyba na dobre wpisały się w ten okres. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcja 

prowadzona wspólnie przez Caritas, Diakonię i Eleos, zbiera w ten sposób fundusze, dzięki którym 

organizatorzy mogą przyjść z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin. Zebrane kwoty wspierają 

programy dożywiania w szkołach, zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin i inne programy 

wspierające tych, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji. Jak co roku, my też możemy włączyć się 

w tę akcję – świece są dostępne w naszych parafiach (małą świeca kosztuje 5zł, duża – 15zł). 

Świece diakonijne to nie jedyna forma wsparcia potrzebujących. Kupując do naszych domów jednostronny 

kalendarz na przyszły rok (w cenie 5zł) składamy ofiarę na Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. 

Pamiętajmy, że każda wydana w ten sposób złotówka to realna pomoc w prowadzeniu służby na rzecz 

drugiego człowieka. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Oferta wydawnicza Przed nami… 

 

Polecamy wybrane literaturę, kalendarze i inne artykuły dostępne w naszych parafiach: 

 

Kalendarz zrywany „Dobry 

Zasiew” 

7 zł Kalendarz 1-stronny 

(ofiara na D.O. „Emaus”) 

5 zł 

Kalendarz „szwajcarski” 15 zł Świeca wigilijna (mała) 5 zł 

„Rodzinny Adwent” 16 zł Świeca wigilijna (duża) 15 zł 

Opłatki wigilijne (1 szt.) 1 zł Kalendarz Ewangelicki 32 zł 

L.Czyż „Tato” 29 zł Z Biblią na co dzień 13 zł 

film „Luter” 29 zł Kazania ks. dra M.Lutra 15 zł 

Prenumerata „Zwiastuna Ewangelickiego” na 2018 rok 110 zł 

 
Osoby, które zgłosiły chęć nabycia płyt z zapisem Gali Reformacyjnej w NOSPR w Katowicach są proszone 

o odbiór płyt (cena: 10 zł). 
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 Informacje 
 
 Zapraszamy na grudniowe nabożeństwa w naszych parafiach:  

 Warszowice Żory 

Niedziele 8:00 10:00 

Tygodniowe Nabożeństwa 

Adwentowe (Środa) 

16:00 17:30 

4. Niedziela Adwentu (24.12; 

kolędowanie i Komunia Św.) 

8:00 10:00 

Wigilia 15:00 16:15 

Święta Bożego Narodzenia 8:30 10:00 

Stary Rok 8:00 10:00 

Nowy Rok 16:00 17:30 

   

 

 Zapraszamy seniorów naszych parafii na Przedświąteczne spotkania w parafiach. W Warszowicach 

3 grudnia i w Żorach 10 grudnia po nabożeństwie. 

 W trzecią (Żory) i czwartą (Warszowice) niedzielę Adwentu odbędą się Gwiazdki dla dzieci. 

Zapraszamy całe rodziny! 

 Zapraszamy na grudniowe Spotkanie z Biblią, we wtorek, 12 grudnia o godz. 19:00 w parafii 

w Żorach. 

 Parafia w Studzionce zaprasza na Międzyparafialne Spotkanie Kół Pań w sobotę 16 grudnia 

o godz. 16:00. 

 Oddział PTEw w Żorach zaprasza na swoje grudniowe spotkanie, tym razem poświęcone Finlandii 

i utrzymane w świątecznym klimacie – poprowadzi je Wiesława Pawletko. Początek 16 grudnia o godz. 

17:00 w parafii w Żorach. 

 Parafia w Orzeszu zaprasza na Bożonarodzeniowy Jarmark 10 grudnia od godz. 13:00 na placu 

przy parafii. 

 W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Teatrze im. A.Mickiewicza w Cieszynie odbędzie się 

Rodzinne Spotkanie Świąteczne, w programie m.in. przedstawienie teatralne i Słowo ks. 

Grzegorza Olka. Zapraszamy 26 grudnia na godz. 16:00 – parafia organizuje wspólny wyjazd. 

Szczegóły w kancelarii. 

 Młodzieży polecamy Regionalne Spotkanie Młodzieżowe w Katowicach 8 grudnia o godz. 18:00 

oraz tradycyjny Zjazd w Pszczynie – 27 grudnia godz. 10:00. Więcej szczegółów w świątecznym 

Biuletynie Parafialnym. 
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Kontakt 

Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar 

tel. 32/435 01 24 kom. 502 311 641 

e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl 

Katecheta – 

mgr teol. Tomasz Marek 

tel. 506 147 506 
ŻORY 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 32/435 01 24; 

e-mail: zory@luteranie.pl 

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 32/435 01 24; 

e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto: 

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 
Kancelaria parafialna: 

poniedziałek 9:00-12:00 i 20:00-20:30 

wtorek: 9:00-12:00 

środa: kancelaria nieczynna 

czwartek: kancelaria nieczynna (odwiedziny duszpasterskie) 

piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00 

niedziela: po nabożeństwie 
Parafialne strony internetowe: 
 

www.zory.luteranie.pl/zory 

www.facebook.com/PEAZory 

 

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) 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów materiałów wykorzystanych w Biuletynie 

Parafialnym 
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Kącik dla dzieci 
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