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Te słowa z Ewangelii Jana padają w kulminacyjnym momencie
historii męki Pana Jezusa. Gwałtownie zatrzymują historię,
przewracają rzeczywistość do góry nogami. Dobitnie znaczą moment
2018
zakończenia Jego działalności na ziemi. Wszystko, co miało zostać
nr 96
powiedziane, zostało powiedziane. Każdy znak, wskazujący na Ojca,
został pozostawiony. Ziarno Bożego Słowa zostało zasiane. Wszystko, co należało zrobić, zostało zrobione.
Nie ma już odwrotu. Pewien etap Bożej obecności wśród Jego ludu został zamknięty. Dla tych, którzy
w Jezusie chcieli widzieć tylko potencjalnego przywódcę rebelii, to prawdziwa klęska. Dla innych, którzy
dostrzegali w nim Bożego Syna, niosącego ratunek dla grzeszników, błysk nadziei w „Dolinie cienia
śmierci”. Kim Ukrzyżowany jest dla mnie?
Marcowy numer Biuletynu Parafialnego wypełnia pasyjna refleksja nad znaczeniem ofiary Zbawiciela dla
Ciebie i dla mnie, także w kontekście górskim, tak intensywnie relacjonowanym w ostatnim czasie.
Polecamy również część informacyjną, podsumowującą ostatnie wydarzenia, jak też zaproszenia na
spotkania, które przed nami.
______________________________________________________________________________________________

Jeszcze o górach…

Rozważanie
Szymon Samoraj

W ostatnich tygodniach mogliśmy śledzić zmagania dwóch wysokogórskich wypraw. W tym czasie historie
dwóch grup himalaistów, zmierzających na jedne z najwyższych i najbardziej niebezpiecznych gór świata,
splotły się ze sobą w dramatycznej walce o przeżycie. Dawny antybohater i jego towarzysz stali się
bohaterami, kiedy z imponującą determinacją ruszyli w górę, na której zboczach pozostał człowiek, który
zdołał wyrwać się z wyniszczającego nałogu po to, by oddać się pasji. Pasji, której poświęcił wiele czasu,
sił i, jak się niedawno okazało, życie… kiedy wydawało się, że emocjonalna huśtawka z ośmiotysięcznikami
w tle się uspokoiła, świeżo okrzyknięty bohater, bez oglądania się na swoich towarzyszy, ruszył
w samotną drogę po… sławę? …spełnienie marzeń? …śmierć? Podjęta decyzja, uznana za
nieodpowiedzialną i szaloną, błyskawicznie przyćmiła sławę oddanego ratownika, czyniąc go kolejnym
antybohaterem… medialny kurs wspinaczki wysokogórskiej i wycinkowa wiedza na temat rzeczywistego
przebiegu obu wypraw, nie pozwalają nam na choćby próbę oceny tych wydarzeń, zmagania i postawy ich
bohaterów mogą nam wydawać się odległe, nieco abstrakcyjne…
Czy jest coś, jakiś cel, dla którego byłbyś gotowy poświęcić naprawdę wiele? Być może wszystko? Co jest
na tyle ważne, by, nie zważając na niesprzyjające okoliczności, ruszyć przed siebie nie kalkulując kosztów
podjętych działań? Być może nazwiesz tych ludzi, czekających na wysokości kilku tysięcy metrów na tzw.
„okno pogodowe” po to, by spróbować zmierzyć się z wyzwaniem, któremu nikt wcześniej nie sprostał,
szaleńcami. Być może ocenisz, że cena, jaką są gotowi płacić za swoją pasję jest zbyt wysoka.
Niewykluczone, że tak właśnie jest. Ale spójrz, świat byłby dziś zupełnie inny, gdyby nie znaleźli się
szaleńcy, którzy odważyli się przekroczyć granice, zdawałoby się, nieprzekraczalne. Czy byłby to świat
lepszy? Na pewno inny od tego, który dziś znamy, który z naszej perspektywy był taki „zawsze”…
W minionym roku szczególnie wspominaliśmy jednego z takich szaleńców. Szukając Bożej Miłości,
wypuścił ją z katedr i kościołów między nas, byśmy mogli osobiście doświadczać Boga, Jego bliskości
i działania w naszym życiu. Byśmy na nowo dla siebie odkryli Tego, który z Miłości do ludzi posłał do nich
Swojego Syna, by dać się poznać, znaleźć, by móc stać się ich… naszym… moim… ratunkiem, by otworzyć
dla nas „okno pogodowe” – szansę na oderwanie się od ciągnącego w przepaść tłumu i podjęcie trudnej,
momentami pewnie samotnej, wędrówki w górę. Do Ojca…
Czy jesteś gotowy na „atak szczytowy”? Na poświęcenie wygodnej drogi z tłumem? Sprzyjające warunki
nie będą trwać wiecznie, a druga szansa może nie nadejść… Droga Pasji wiedzie przez Golgotę, gdzie
możesz zostawić cały zbędny balast i ruszyć w dalszą drogę z jedynym Przewodnikiem, który bezpiecznie
poprowadzi Cię do Najważniejszego Celu – do Bożego Domu, w którym czeka miejsce na tych, którzy
zaufali i ruszyli w górę, nawet na przekór całemu światu. Pójdziesz?
______________________________________________________________________________________________
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Rozważanie
Danuta Samoraj

Droga do Jerozolimy... dalszy ciąg historii o WIELKIEJ MIŁOŚCI, która zaczęła się w Betlejem. Ponury
dramat, w którym ludzie zabili jedynego Człowieka, który był bez winy.
Ludzie, którzy zbyt "ukochali uczynki ciemności", żeby chcieć się konfrontować z jedynym, który był
światłem… światłem, w którym widać wszystko, a szczególnie brak miłości - chcieli zabić miłość...
Tylko co to ma wspólnego ze mną? to przecież nie ja! To oni!...
"Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie"...
No właśnie, zacznijmy od tego, że gdyby Ojciec, wszechmocny przecież, wysłuchał Syna, nie byłoby
całego tego dramatu, przecież kochając, nie powinien skazywać go na to, nie powinien wydać go w ręce
ludzi, którzy chcieli go zabić... Przecież mógł…
Tylko co wtedy byłoby ze światem? Co byłoby ze mną, pomimo, że nie czuję się uczestnikiem tej historii?
Co najwyżej przyglądam się i wciąż na nowo się dziwię - jak oni mogli?
Naprawdę to Judasz, Annasz, Kajfasz, Piłat... to oni byli głównymi "bohaterami" tej tragedii...
Tylko dlaczego, kiedy przyglądam im się bliżej, wydaje mi się, że ich zachowanie nie jest mi obce… że nie
sprawiłoby mi wiele trudności wcielenie się dzisiaj, tu i teraz, w rolę, którą każdy z nich w tej sprawie
odegrał?
Bo przecież ja... On zawodzi mnie zawsze, kiedy nie wysłuchuje, bądź kompletnie nie rozumie o co go
proszę! Zawsze kiedy moje oczekiwania są zupełnie odmienne od tego, co otrzymuję. Nie zawsze chce mi
się Nim zajmować, bo nie pasuje do mojej koncepcji życia, wreszcie zdarza mi się "umywać ręce"
w sytuacjach, kiedy trzeba wziąć Jego stronę, kiedy bywa oskarżany o wszelkie nieszczęścia, dotykające
ludzi, na dodatek nie zawsze jest mi na rękę przyznawać się do znajomości z Nim, bo jest to źle odbierane
przez moje otoczenie, więc, jak Piotr, na wszelki wypadek, wolę się od Niego odciąć... zresztą w ogóle,
w konfrontacji z Nim, wypadam raczej słabo, co niekoniecznie mi się podoba, więc może lepiej, żeby nie
wtrącał się do mojego życia…? Żeby Go nie było?
Tylko, że wtedy… widzę siebie wśród tych, którzy krzyczą "ukrzyżuj Go! Może to za mocne, ale to sposób,
który wymyślili ludzie, żeby się Go pozbyć, więc ja też…
Jak to dalej było? "krew Jego na nas i na dzieci nasze "...
Serio? tego chcę dla siebie…? Dla moich dzieci, które kocham? mało mi jeszcze własnych win, żebym miał
brać na siebie winę za śmierć tego Niewinnego, żebym obarczał nią swoje dzieci? Bo jeśli zapłatą za
grzech jest śmierć, to wtedy ja z nią nie mam żadnych szans… Bez Niego nie mam szans!
Teraz już nie mogę się zatrzymać, muszę iść z Nim dalej… nie jako widz ale jako uczestnik tego dramatu.
Dramatu, który, teraz już rozumiem, musiał się wydarzyć.. moje grzechy i winy musiały przybrać
konkretne postacie, żebym zrozumiał... to nie tylko oni, to także ja!
"Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią…"
WYKONAŁO SIĘ!
Krew Jego za nas i za nasze dzieci..
Gdybym nie dotarł z Nim na tą górę, pod Jego krzyż, nie miałbym szansy tego usłyszeć, nie do mnie
skierowane byłyby te słowa! Nie dowiedziałbym się, że Ojciec jednak wysłuchał, że plan, wielki plan
miłości – żeby objął także mnie, tak właśnie musiał się potoczyć! Kluczem do niego jest posłuszeństwo
i zaufanie... Posłuszeństwo i zaufanie Syna, poza granice życia - do śmierci… to moja szansa!
Posłuszeństwo i zaufanie - muszę o tym pamiętać zawsze, kiedy znów będzie mi się wydawało, że On nie
słucha, kiedy wołam… że nie chce zrozumieć... że obojętne Mu jest moje cierpienie, mój ból, przez które
każe mi przechodzić… On wie lepiej i widzi dalej, bo On widział cierpienie i śmierć swojego Syna, bo wielki
PLAN ZBAWIENIA… bo plan na moje życie, opiera się na Jego miłości, miłości większej niż moc śmierci!
"Ojcze, w ręce twoje"... oddaję życie moje..
"To dla mnie umarłeś na Golgocie i zaniosłeś na tę górę i mój grzech, taką drogę na tę górę muszę
przebyć, aby ożyć razem z Tobą... wesprzyj mnie!"
______________________________________________________________________________________________

Muzyczne Pasje
Na spotkaniu PTEw

Za nami…
Elżbieta Sitek

24 lutego na spotkaniu żorskiego oddziału PTEw, zaproszonym gościem był ks. dr Wiesław Hudek –
duchowny kościoła rzymskokatolickiego; poeta i dyrektor Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”,
którego koncerty od wielu lat odbywają się w żorskim kościele ewangelicko-augsburskim, gdzie wśród
wielu chórów występy prezentują również chóry ewangelickie. Ks. dr W. Hudek, w temacie „Muzyczne
emanacje piękna”, przygotował nam wspaniałą ucztę muzyczną, określając muzykę jako niewyczerpane
źródło przeżyć estetycznych i duchowych. W wędrówce muzycznej przez wieki, słuchaliśmy nagrań wielu
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utworów, począwszy od fragmentu chorału gregoriańskiego, którego uduchowiona intonacja skłania do
osobistej kontemplacji i poczucia bliskiej więzi z Bogiem.
„Laus Trinitati” (Chwała Tobie Trójco) – to część wysłuchanego utworu sławnej kompozytorki z XII-ego
wieku, Hildegardy z Bingen, która wyróżniała trzy główne rodzaje muzyki: kosmiczną, ludzką
i instrumentalną, zaś koncepcja muzycznego wszechświata odgrywała fundamentalną rolę w jej twórczości.
W następnej części naszej uczty muzycznej poznajemy włoskiego kompozytora okresu baroku Gregoria
Allegri. Słuchamy muzycznej interpretacji Psalmu 51 „Misere mei Deus”, w którym efektowne partie
utworu, z ekstremalną wysokością tonów, brzmią tak, jakby głos ludzki w prośbie o miłość chciał dosięgnąć
nieba.
Ostatnimi twórcami baroku są; Antonio Vivaldi i Johann Sebastian Bach. Z różnorodności gatunków
Vivaldiego, wysłuchaliśmy muzycznej wersji Psalmu 112 „Sit nomen Domini”- (Niech imię Pańskie będzie
błogosławione).
W zadumę wprowadziła nas kompozycja Johanna Sebastiana Bacha „Liebster Gott, wenn werd Ich
sterben”- pytaniem „Najdroższy Boże, kiedy umrę”. Utwór jest kantatą kościelną, swą melodyką
podkreślającą trwożne pytanie o godzinę śmierci.
Z powagi nastroju wyprowadza nas utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta „Eine kleine Nachtmusik”- mała
nocna muzyka, pełna beztroski i lekkich, radosnych dźwięków.
Dłużej zatrzymujemy się przy omawianiu twórczości najwybitniejszego polskiego pianisty i kompozytora
Fryderyka Chopina. Wysłuchaliśmy dłuższego fragmentu utworu, którego wzburzoną i niepokojącą muzykę
przerywała fraza cichych rodzimych dźwięków. Charakterystyczna ekspresja utworów Fryderyka Chopina to
wyraz tęsknoty za rodziną, to niepokój o losy zniewolonej ojczyzny.
Jakże odmienną aranżację muzyczną formułuje kompozytor Arvo Part, w utworze „Da pacem, Domine, in
diebus nostris”- (Daj pokój Panie w dniach mego życia). Muzyka utworu nawiązuje do praktyk
medytacyjno-ascetycznych mnichów ze św. Góry Athos.
Dzisiejszy wieczór dostarczył słuchaczom wielu refleksji i wzruszeń, pozwolił doświadczyć żywego kontaktu
z muzyką oraz pogłębić wiedzę z zakresu historii i sztuki muzycznej. Całość zakończyła dyskusja nad
spuścizną muzyczną kompozytorów z różnych epok.
______________________________________________________________________________________________

Przegląd wydarzeń parafialnych







Mimo trzaskającego mrozu, w niedzielne popołudnie 25 lutego liczna grupa parafian z Warszowic
i Żor ruszyła na kolejny parafialny kulig doliną Białej Wisełki. Nie zabrakło również biesiady
w góralskim stylu.
W Światowym Dniu Modlitwy, 2 marca, w żorskim kościele odbyło się okolicznościowe
nabożeństwo z liturgią przygotowaną przez kobiety z Surinamu w Ameryce Południowej. Następnie
uczestnicy spotkania z okolicznych parafii zebrali się w Sali warszowickiej OSP. W kwietniowym
numerze Biuletynu Parafialnego szersza relacja z tego spotkania.
W lutym w żorskim kościele Chrzest Św. przyjęła Zofia Wrońska. Jej, oraz jej najbliższym
życzymy Bożej Opieki na nadchodzące lata.
W ostatnim czasie w Żorach ponownie uczestniczyliśmy w akcie konwersji. Do naszego kościoła
wstąpili Agnieszka Skrobisz i Marek Siuta. Niech Błogosławieństwo naszego Pana towarzyszy im
na ich drogach.
Pożegnaliśmy śp. Henryka Jabłekę. Niech łaskawy Bóg ukoi serca zasmuconych wspominających
zmarłego.

______________________________________________________________________________________________

Z życia Kościoła



W sobotę, 17 lutego, w kościele Św. Trójcy w Mikołajkach miało miejsce wprowadzenie w urząd
nowego zwierzchnika diecezji mazurskiej KEA, ks. Pawła Hausego.
24 lutego w Katowicach odbyło się posiedzenie Synodu Diecezjalnego diecezji katowickiej KEA.
Wśród poruszonych tematów były sprawozdania Rady Diecezjalnej i komisji synodalnych za
miniony rok, kwestie budżetowe, rozpoczęcie prac nad powołaniem Fundacji Diakonii im. Matki Ewy
oraz, na prośbę Synodu Kościoła, dyskusja o wieku przystępowania do Konfirmacji oraz
dopuszczalności przystępowania do Komunii Św. wraz z rodzicami dzieci przed Konfirmacją. W tej
ostatniej kwestii Synod nie wypracował jednoznacznego stanowiska.
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Podczas nabożeństwa inaugurującego sesję Synodu zostały wręczone nagrody diecezjalne „Róże
Lutra”. W tym roku otrzymali je: dr Krystyna Bliwert (Mysłowice), Jolanta Jorasz i Dagmara
Kalusze (Opole), Andrzej Tytz (Sosnowiec) oraz Walter Undas (Gołkowice).
W minionych tygodniach Pan Bóg odwołał spośród nas ks. Alfreda Neumanna, wieloletniego
proboszcza parafii ewangelickiej w Jeleniej Górze-Cieplicach oraz ks. Franciszka Czudka, przez
wiele lat duszpasterza parafii ewangelickiej w Mikołajkach.
21 lutego, w wieku 99 lat, zmarł jeden z najbardziej znanych na świecie kaznodziei i ewangelistów,
Billy Graham. Przez ponad pół wieku głosił Ewangelię na całym świecie w czasie największych
spotkań ewangelizacyjnych.

______________________________________________________________________________________________

1% to więcej, niż myślisz

Informacje
ks. Bartosz Cieślar

Sezon rozliczeń z Urzędem Skarbowym w pełni. Warto w tym miejscu przypomnieć o możliwości
odliczenia 1% należnego państwu podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach składanej
deklaracji rocznej PIT możemy zdecydować, gdzie trafi nasz 1%. Może on wesprzeć ogólną działalność
wybranej organizacji lub też szczegółowy cel. Wśród OPP są również jednostki kościelne, takie jak
Centrum Misji i Ewangelizacji KEA w Dzięgielowie czy
Diakonia KEA – szczegóły dotyczące odpisów znajdują się
na stronie internetowej parafii lub stronach www obu
organizacji.
Przypominam również o możliwości przekazania 1% na
wsparcie leczenia Tymoteusza Marka, dziś już 7-latka
dzielnie walczącego z nowotworem. Poniżej przypominamy
dane potrzebne do wsparcia jego leczenia.
A w Biuletynie niedługo będziemy chcieli przekazać kilka
słów o tym, co u Tymka słychać. Nie zapominajmy, że
równie ważnym wsparciem dla niego, i jego bliskich jest
nasza modlitwa.
______________________________________________________________________________________________
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Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach:
Warszowice
Żory
Niedziele
8:00
10:00
Tygodniowe
Nabożeństwa
16:00
17:30
Pasyjne (Środa)
Wielki Czwartek
16:00
17:30
Wielki Piątek
16:00
10:00 i 17:30
Wielkanoc
8:00
10:00
Poniedziałek Wielkanocny
8:30
10:00
(Nabożeństwa w Niedziele Pasyjne, Wielki Czwartek i Wielki Piątek są połączone z Komunią Św.)
Przez cały okres pasyjny trwa zbiórka ofiar w ramach akcji Diakonii, Skarbonka Diakonijna.
Zachęcamy do włączenia się do zbiórki.
Już 9 marca o godz. 18:30 w Warszowicach rozpocznie się kolejne #RSM – Regionalne Spotkanie
Młodzieżowe. Młodzież zapraszamy i zachęcamy do udostępniania informacji o spotkaniu. Niech nas
będzie jak najwięcej!
Zapraszamy na Spotkanie z Biblią, we wtorek, 20 marca o godz. 19:00 w parafii w Żorach.
Przedświąteczne Spotkania Seniorów w naszych parafiach odbędą się w niedziele, 18 marca
w Warszowicach i 25 marca w Żorach. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych spotkaniach.
W sobotę, 17 marca, w kościele ap. Filipa i Jakuba na żorskiej Starówce będą miały miejsce
przesłuchania chórów w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. W tegorocznej edycji biorą udział trzy chóry ewangelickie:
z Bydgoszczy, Zgierza i Warszawy (PEA Św. Trójcy). Po południu (godz. 16:00) tradycyjnie w kościele
ewangelickim odbędzie się koncert chórów. Zaśpiewają: Schola Cantorum „Exultet” z katedry pw. Św.
Stanisława i Wacława w Świdnicy, Ewangelicki Chór Concordia ze Zgierza i Chór PEA z Bydgoszczy.
Polecamy Waszej uwadze to wydarzenie.
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„Buntownik z wyboru” to temat tegorocznej Konferencji Młodych w skoczowskim MCK. Szczegóły
i formularz zgłoszeniowy na stronie www.dlatego.org. Polecamy!
CME i Parafia w Ustroniu zapraszają na tegoroczną Bezsenną Noc – 31 marca od godz. 22:00
w kościele ewangelickim w Ustroniu.
Młodzież już dziś zapraszamy na Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Żorach, 3 kwietnia o godz. 10:00.
Mówcą będzie ks. Marek Michali z Wisły-Czarnego, a w śpiewie poprowadzi nas zespół Nano
z Wrocławia. Zapraszamy!
Zapraszamy również na Wycieczkę Parafialną do miast związanych z Reformacją: Eisleben,
Wittenbergi i Torgawy. Wyjazd odbędzie się w dniach 21-24 czerwca, koszt: 700zł. Zapisy
w kancelarii parafialnej.
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Kontakt
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar
tel. 32/435 01 24 kom. 502 311 641
e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl
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

Katecheta –
mgr teol. Tomasz Marek
tel. 506 147 506
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/warszowice
www.zory.luteranie.pl/zory
www.facebook.com/PEAWarszowice
www.facebook.com/PEAZory
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

Kącik dla dzieci
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