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Hasło miesiąca: 

Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 
/J 20,21/ 

 

 

 

Blisko, coraz bliżej Powitanie 
Szymon Samoraj 

 
 W momencie pisania tych słów z prognoz pogody wynika, że Ty, 

przeglądając ten numer Biuletynu, za oknem będziesz mieć krajobraz 

mało wiosenny. Niebo, szczelnie zasnute chmurami, raczej nie 

przepuści do nas promieni wielkanocnego słońca. Chłód i padający 

deszcz będą raczej skłaniać do pozostania w domu z kubkiem ciepłej 

herbaty w dłoni. Mimo tak niesprzyjających okoliczności przyrody, Wielka Noc i tak nadeszła! Chrystus Pan 

i tak zmartwychwstał, staje i dziś między swoimi dziećmi i mówi POKÓJ WAM! Nie bójcie się, za tymi 

ciemnymi chmurami nadal lśni światło Bożej Miłości! A Zmartwychwstały Zbawca ma moc, by nas do tej 

światłości poprowadzić, przez każdą burzę naszego życia. On może i chce wpuścić trochę tego wiecznego 

światła do mojego i Twojego serca, byśmy już nigdy nie musieli obawiać się ciemności i byśmy byli 

w stanie ponieść odblask Bożego światła w świat, by, przez świadectwo naszego życia, Duch Święty mógł 

rozpraszać mrok panujący w sercach tych, którzy są obok. Czy chcesz żeby pokój Zmartwychwstałego 

zagościł w Twoim sercu? Jeśli tak, On uczyni Cię gotowym, by na Jego wezwanie odpowiedzieć: Oto 

jestem. Poślij mnie! 

Kwietniowy numer Biuletynu Parafialnego to świąteczne rozważania o dziele Bożej Miłości, dokonanym 

w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego numeru, kilka słów na temat 

Tymka, któremu wciąż jeszcze możemy przekazać 1% swojego podatku (po szczegóły odsyłam do 

marcowego Biuletynu). Nie zabrakło także relacji z minionych wydarzeń w naszych parafiach (a działo się 

sporo), jak również zaproszeń na to, co przed nami. Z życzeniami Bożej światłości w sercach. 

Pan prawdziwie zmartwychwstał! 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci 
i piekła. 

/Obj 1,18/ 
 

Życzymy obecności i mocy Zmartwychwstałego Pana Jezusa. 
Bożej obecności w codziennych słabościach naszego ciała.   

Mądrości w układaniu życiowych priorytetów.  
Miłości w każdym wzajemnym spotkaniu. 

Pan Zmartwychwstał i JEST wśród nas! 
 

Ks. Bartosz i Ewa Cieślar  
z Radą Parafialną oraz Autorzy Biuletynu Parafialnego.    

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Wyłom Rozważanie 
ks. Bartosz Cieślar 

 

Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew 

Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył 

w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni.  
/List do Efezjan 2,13-14/ 

 

„Przegroda z muru nieprzyjaźni”, o którym pisze Paweł, to inaczej płot. Kamienny, zimny i wysoki. 

Powstał w sercu człowieka, który zapragnął być jak Bóg (1Mż 3,4-5). To znaczy wiedzieć lepiej, widzieć 

więcej, posiadać więcej i jeszcze innych rzeczy... więcej. No i miało być tak pięknie. Niestety smak 

pożądania szybko się rozpłynął. Zamiast mieć więcej, mamy  

za mało.  

Czasu. Życia. Sił. Zdrowia. Boga. Siebie.  

Miłości. Radości. Pokoju. Uprzejmości. Dobroci. Łagodności. Opanowania. 
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Za mało.  

Mur. Kamienny, zimny i wysoki.  

W samym rogu tego muru, ciemnego i zimnego, pojawił się Ktoś, kto uczynił swoją krwią wyłom w tym 

murze. A za nim jest WSZYSTKO.  

To dużo dla nas. Czasem za dużo. Przyzwyczajeni do swojego świata, wolimy nasze mało. 

On to wie. I kocha. Czekając cierpliwie, ogrzewa swoim Światłem nasze serca, zmiękcza i uwrażliwia! 

Wzbudza tęsknotę za utraconym Domem!  

Czujesz? Widzisz? Słyszysz?   

Zmartwychwstanie Pana Jezusa czyni wyłom w murze nieprzyjaźni (Mt 7,13-14). Sprawiła to Boża miłość. 

Bez naszego udziału, wbrew wszystkiemu. Bóg wysyła ze swego Domu Ratownika, za mury miasta 

przeznaczonego na zburzenie, aby wyprowadzić w swoim czasie Swoje Dzieci do bezpiecznej bazy. Teraz 

jest czas, aby z tej pomocy skorzystać. Póki mamy jeszcze... czas!  

Pan Zmartwychwstał! Tym samym zburzył mur nieprzyjaźni, tkwiący między nami a Bogiem. Bóg usunął 

przeszkody, te zbyt wielkie dla nas! Teraz ewangelia wzywa, by iść posłuchać, poczytać, przemyśleć, co 

mówi Jezus. Masz tylko jedną kartę. Czy wiesz, na kogo postawisz? Gotów jesteś, by sięgnąć po Życie 

Wieczne?  
______________________________________________________________________________________________ 
 

Historia Wielkiej Miłości… Rozważanie 
Danuta Samoraj 

 

Nie ma Go tu, wstał z martwych, oto miejsce, gdzie go złożono (...) poprzedza was do Galilei, tam Go 

ujrzycie… 
/Ewangelia Marka 16,6.7/ 

 

Kamień odwalony, grób pusty... ten, który w nim spoczywał, wyszedł z niego o własnych siłach! 

Niemożliwe? Tak! Dla każdego z nas, ale możliwe dla Niego, Syna Boga! Człowieka, który, sam bez 

grzechu, stał się okupem za moje i twoje grzechy. Wielki finał historii o WIELKIEJ MIŁOŚCI! Doskonałe 

dzieło zbawienia ludzkości, do którego nic nie trzeba już dodawać, bo cokolwiek dodane, byłoby 

profanacją tej doskonałości… WYKONAŁO SIĘ!. 
 

Więc to koniec? Taka, dość dramatyczna historia o życiu człowieka-Boga na ziemi, dobiegła końca 

w wielkanocny poranek? 

Ty decydujesz... ciągle jeszcze możesz - póki żyjesz, możesz decydować… 

Twoje życie to podróż w nieznane. Możesz mieć na nią swój plan, wygodny i bez zobowiązań, ale jeśli 

chcesz GO ujrzeć, musisz dotrzeć do "Galilei"… 
  

To Jego oferta dla ciebie - droga, którą ci proponuje, nie jest wygodna, jest wąska i wyboista, będą na 

niej trudne chwile, bolesne doświadczenia, ale trzeba iść dokładnie po Jego śladach. I, choć nieraz 

pomyślisz, że przecież są wygodniejsze i łatwiejsze drogi, nie możesz zboczyć z tej wyznaczonej przez 

Niego, bo nie trafisz do celu. Nie spotka cię na niej nic, czego On przed tobą by nie doświadczył, nie 

trafisz nigdzie, gdzie On nie byłby przed tobą. Szlak już został przetarty, drogowskazy rozstawione, 

kodeks drogowy (Biblia), do twojej dyspozycji i co najważniejsze - do pomocy ktoś, kto kocha, ktoś, kto 

zrobi(ł) dla ciebie wszystko. Z Nim możesz nawet iść po wodzie, pewien, że, gdyby zabrakło ci odwagi, nie 

utoniesz -wpadniesz w Jego ramiona, a gdy zabraknie ci sił, On weźmie cię na ręce i poniesie dalej… 

a gdybyś chciał zrezygnować, On z ciebie nie zrezygnuje, bo zapłacił za ciebie najwyższą cenę, bo tak 

cenny jesteś dla Niego… 

A kiedy, na końcu tej podróży, znajdziesz się przed bramą śmierci, to powołasz się na tę Jego miłość 

i przejdziesz swobodnie do twojej "Galilei" - On już "opłacił" dla ciebie wstęp. 
  

"Abyście, gdzie Ja jestem i wy byli…" 

Pamiętaj! Jego grób był pusty i twój nie będzie mógł cię zatrzymać, pójdziesz przecież po Jego śladach, 

a Jego miłość wyprowadzi cię z "cienia śmierci" jak miłość Ojca wyprowadziła Jego i... będziesz mógł GO 

ujrzeć! 

Gdybyś jednak postanowił wędrować sam, według własnego planu, też staniesz u bram śmierci, ale czym 

wtedy opłacisz swoje przejście? Co będzie tak cenne jak Jego miłość, żeby zapłatą za twoje grzechy nie 

była twoja śmierć? 
  

"Miłość jedyna jest, miłość nie zna końca…" 

Jego krzyż i pusty grób, to twoja szansa! Jego oferta - oferta wielkiej miłości - jest dla każdego człowieka, 

a więc także dla ciebie… tak długo aktualna, jak długo trwa twoje życie i nigdy, póki żyjesz, nie jest za 

późno aby ją przyjąć - On czeka! 

Czy chcesz przeżyć z Nim swoją HISTORIĘ WIELKIEJ MIŁOŚCI? 
______________________________________________________________________________________________ 
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T/Y/M/U/Ś 
Czyli mój bratanek walczy z neuroblastomą 

Co u…? 
Tomasz Marek 

 

Zmęczenie. 
 

1//Szpitalem 

Katowice, gdzie do tej pory Tymuś był leczony, na pewnym etapie zaczęły być nie do wytrzymania. Co 

zrobić w takiej sytuacji? Rezygnacja z leczenia w jednym szpitalu praktycznie oznacza brak możliwości 

powrotu do tego ośrodka. 

Rodzice Tymka, po długim namyśle, jednak zdecydowali się zmienić szpital. Od kilku miesięcy jeżdżą do 

Warszawy. Ulga: nowe środowisko, nowy szpital, lekarze, pielęgniarki, korytarze, budynek, inny reżim… 

…tylko trasa (znacznie) dłuższa. 
 

2//Chemią 

Każdy przyjazd na leczenie to, zakładając optymistyczny scenariusz, przynajmniej tygodniowy pobyt 

w szpitalu. Chemia to seria sześciu takich przynajmniej tygodniowych pobytów w różnych odstępach 

czasowych (po dwa-trzy tygodnie). 

W ferie Tymuś zakończył taką serię chemii. Po niej, by kontrolować sytuację, lekarze zarządzili regularną 

diagnostykę przez najbliższe pół roku (co 6 tygodni scyntygrafia, rezonanse itp.).  
 

3//Rozłąką 

Tymi ma dwie siostrzyczki. Zdarzały się różne rzeczy. Od zwykłych pytań „kiedy Tymek wróci?”, przez 

spięcia i kłótnie z rodzeństwem jak w końcu wracał, aż po budzenie się z krzykiem w nocy. 
 

Co teraz? 

Chwilowo jest w porządku. Ostatnie badania nie wykazały nawrotu choroby. Jak nie jest intensywnie 

leczony, Tymuś intensywnie wraca do normalnego życia. Kochany chłopak, zawsze jak ich odwiedzamy, 

chce się bawić w policjantów i złodziei, najlepiej z wujkiem Tomkiem i z Benim. Ma świetny dom: jak 

otworzy się wszystkie drzwi, to można biegać po domu w kółko. 
 

Gdzie pomoc? 

Oczy moje wznoszę ku górom: skąd nadejdzie mi pomoc? / Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo 

i ziemię. / Niechaj nie da się potknąć twej nodze, niech nie drzemie stróż twój. / Oto nie drzemie ani nie 

zasypia stróż Izraela. / Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. / Słońce nie będzie cię 

razić za dnia ani księżyc w nocy. / Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. / 

Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki. 
/Psalm 121/ 

To dedykacja dla Was, drodzy Czytelnicy. W imieniu całej mojej rodziny dziękuję Wam za wszystkie okazy 

Waszej troski: za modlitwy, ciepłe słowa, jeden procent. Niech Bóg Wam błogosławi. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre 
Światowy Dzień Modlitwy 2018 

Za nami… 
Grażyna Jarosz 

 

To hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy, (zwanego dawniej Światowym Dniem 

Modlitwy Kobiet), które skupia wokół siebie chrześcijan różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny 

o ponad 120-letniej tradycji. Co roku, w pierwszy piątek marca, na całym świecie, przedstawiciele różnych 

wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują 

chrześcijanki z innego kraju.  W tym roku kobiety z Surinam przygotowały liturgię, zwracając naszą 

uwagę na rolę i piękno Bożego stworzenia. 

Od kilkunastu lat jest to też wspólne święto naszych parafii. Wierni z Gołkowic, Golasowic, Jastrzębia – 

Zdroju, Pszczyny, Studzionki, Warszowic i Żor, spotkali się 2 marca na wspólnym nabożeństwie w Żorskim 

kościele. W tym roku, wspólnie z diakon Renatą Raszyk, rozważaliśmy słowa wyjęte z pierwszych stron 

księgi Rodzaju. Zapewne każdy z nas pamięta, jak w ciągu 6 dni Stwórca ukształtował nasz świat 

i kolejno, patrząc na wszystko, co stworzył widział, że jest to dobre. Koronnym dziełem Bożego 

stworzenia jest sam człowiek, o którym Bóg powiedział, że stworzył go na  swój obraz i podobieństwo. 

Teraz w Biblii czytamy: „A potem spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” (I Mojż. 

1.31). A ileż to razy -tak na przekór swemu Stwórcy- my sami mówimy o sobie, czy też słyszymy od 

kogoś, że „Jestem nikim, niczym, nic nie potrafię, nic nie znaczę bo… i tu wymieniamy coraz to inne, nowe 

powody”. Czyż takiej postawy  Bóg oczekuje od nas, by Jego koronne dzieło zamiast Go chwalić, tylko 

narzekało? żeby żyło w beznadziei, zamiast ku chwale swego Stwórcy? Dopełnieniem tych rozważań był 

przykład artysty, malującego obraz. Malarz użył całego swego talentu, by stworzyć swe dzieło, włożył całe 
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swe serce w tą pracę, a potem cenny nabytek podarował królowi. Kiedy obraz zawiśnie na ścianach 

królewskiego pałacu, wszyscy będą go podziwiać i dopytywać, kim jest autor obrazu. Przysparza to chwały 

samemu artyście. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby ów obraz został zignorowany przez króla i leżał 

zakurzony w lochach zamku, nikomu niepotrzebny. 

 Jakim obrazem my sami jesteśmy? Czy żyjemy tak, by swym życiem oddać Bogu chwałę? Tak, by inni, 

patrząc na nas, byli wdzięczni Bogu za to, że jesteśmy Jego błogosławieństwem dla nich? Każdy z nas jest 

cenny i niepowtarzalny w oczach Pana i ma ku temu potencjał, by właśnie tak żyć. A jeśli brud grzechu 

nas pokryje, tak jak kurz, to pozwólmy by krew Zbawcy nas oczyściła, odnowiła i na powrót nadała sens 

naszemu życiu. 

Po nabożeństwie spotkaliśmy się w Sali warszowickiej OPS na prelekcji, przygotowanej dla nas przez 

panią Annę Rakowicz. Pani Ania w perfekcyjny sposób przybliżyła nam Surinam, kraj z ogromnym 

bogactwem flory i fauny, kraj, w którym ludzie różnego pochodzenia i różnych wyznań żyją razem obok 

siebie w zgodzie i pokoju. Prawie całe życie tego kraju koncentruje się w wąskim pasie nad Oceanem 

Atlantyckim, gdzie znajdują się też piękne plaże i kryształowo czysta woda. Bolączką tego kraju jest 

jednak wydobywanie złota przy użyciu rtęci, co powoduje gigantyczne szkody ekologiczne. Szczególnie 

palący problem stanowią też walające się po całym kraju puste plastikowe butelki. Problemem jest także 

wyrąb drzew, zmniejszający stopniowo połacie lasów tropikalnych. Również wielkie wypalania lasów, 

w celu pozyskiwania ziemi uprawnej, stanowią zagrożenie dla lasu deszczowego. Kolejnym problemem 

jest to, że wiele osób boryka się z depresją, załamaniem nerwowym i  często zdarzają się samobójstwa. 

W ten wieczór wspólnie  modliliśmy się o to, by Pan nauczył nas, jak szanować nasze środowisko, by dał 

nam mądrość, abyśmy umieli dobrze gospodarować tym, co od Boga mamy, abyśmy potrafili przyjmować 

siebie nawzajem jako ludzi stworzonych na Jego obraz i udzielać sobie pomocy. 

Uzupełnieniem duchowej uczty była strawa dla ciała: zupa dyniowa na ostro, Nasi Goreng (potrawa z ryżu 

i kurczaka), do tego sałatka ziemniaczana z burakami, a na deser ciasta, banany i krem z awokado - 

prawie  wszystko przygotowane wg oryginalnych przepisów z Surinamu.  

Był to dla nas czas szczególny, czas wspólnych rozmów, modlitw, poznawania tego, co odległe 

i doświadczania Bożej obecności. 

Dla nas- nielicznego koła pań z Żor i Warszowic, to także czas szczególnych Bożych błogosławieństw, bo 

wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Was wszystkich przy organizacji ŚDM, przerosło wszelkie nasze 

oczekiwanie. Dziękujemy Wam za wszelką pomoc i szczerą ofiarność, i dziękujemy naszemu Panu za to, 

że jesteście dla nas  Jego szczególnym  błogosławieństwem. 
______________________________________________________________________________________________  

 

Jak mówi Biblia? 
Marcowe spotkanie PTEw 

Za nami… 
Teresa Gola 

 

Hebrajska retoryka biblijna - to tytuł marcowego spotkania PTEw.Temat przedstawiony został przez 

Dariusza Czyszczonia, który znany jest nam jako pomysłodawca i organizator wystawy „Historia Biblii” 

(wystawabiblii.pl). Wystawę mogliśmy oglądać w maju 2017 w żorskim muzeum. 

Prelegent w przystępny i obrazowy sposób przedstawiał zebranym ten niełatwy temat. Na wielu 

przykładach pokazane zostały podstawowe reguły czytania Pisma Świętego. Starożytni stosowali dwie 

podstawowe zasady, jedną z nich było zestawianie ze sobą dwóch kontrastujących historii lub wątków tzw. 

paralelizm. Można go dostrzec np. w przypowieści o wdowim groszu, synu marnotrawnym i o zagubionej 

owcy. 

Inna stosowana w tekstach biblijnych konstrukcja to chiazm, co oznacza, że dana myśl czy fraza była 

powtarzana w tekście dwa razy, np. „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam” /J 6, 47/. Taka konstrukcja 

tekstu miała na celu zaakcentowanie danej myśli, aby czytający bądź słuchający zwrócił szczególną uwagę 

na daną frazę, podkreślając jej rolę w tekście. 

Inną często stosowaną w Biblii konstrukcją są przypowieści. Historie celowo były ze sobą skontrastowane, 

tak aby zapadły w pamięć słuchającego, tak jak w dwóch przypowieściach o Łazarzu i bogaczu. 

Stosowano również w hebrajskim tzw. konstrukcję „maszal” czyli powiedzenie mędrca zagadkę lub 

pytanie. Celowo stosowano takie narzędzia aby zaangażować czytelnika, skłonić go do odpowiedzi na 

zadawane pytania. (por. Łk.14.28-34). 

Wspólnie z prelegentem zebrani przeanalizowali kilka tekstów, tj. Ps 1, Mk 10.13-16, Łuk. 11.29-32. 

W starożytności czytano Biblię na głos, Żydzi mieli w zwyczaju czytanie wybranego fragmentu pisma na 

głos dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, wszystko w celu lepszego zrozumienia. Do XIII wieku nie było 

w Biblii podziału na rozdziały, a dopiero w XVI w powstał podział na wersety, w związku z tym 

w przeszłości nie czytano krótkich urywków z pisma, ale całe księgi. Obecny podział ułatwia odnalezienie 

danego fragmentu, ale też skraca często nasze czytanie. Zachęcamy wszystkich do częstego czytania 

Biblii, najlepiej dłuższych fragmentów, całych rozdziałów. 
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Myślę, że ten krótki wykład znacznie rozświetlił nam temat sposobu czytania Słowa Bożego. Pan Dariusz 

podał wiele praktycznych informacji, w jaki sposób czytać i rozumieć czytany tekst. Zachęcił także 

zebranych do częstego czytania Biblii, najlepiej na głos, bo właśnie w taki sposób łatwiej zapamiętujemy 

dany fragment. Dobrą praktyką jest także uczenie się tekstów na pamięć. 

Z ostatniego spotkania wypływa jeden wniosek - czytajmy Biblię!  
______________________________________________________________________________________________  

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 Wieloletnią tradycją naszych parafii są przedświąteczne spotkania Seniorów, organizowane 

w salach parafialnych przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Nie inaczej było również 

w tym roku. Po niedzielnym nabożeństwie 18 marca spędziliśmy kilka wspólnych chwil 

w Warszowicach, tydzień później, w Niedzielę Palmową, podobne spotkanie miało miejsce w 

Żorach. Bardzo liczymy na to, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję usiąść przy wspólnym stole 

w nie mniejszym (a może i większym) gronie. Przy tej okazji chcemy też podziękować Paniom 

z obu naszych parafii za nieocenioną pomoc w przygotowaniu naszych spotkań. 

 W sobotę, 17 marca, już po raz trzynasty, w kościele pw. św. Filipa i Jakuba na żorskiej Starówce, 

odbyły się przesłuchania w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni 

Pokutnej i Pasyjnej. Jury wysłuchało dwunastu prezentacji. Grand Prix Przeglądu zdobyła Schola 

Canticum Novum z Suszca pod dyrekcją Szymona Cichonia, wśród wyróżnionych znalazł się m.in. 

Ewangelicki Chór Concordia ze Zgierza pod dyrekcją Magdaleny Szymańskiej. Poza 

przesłuchaniami, tradycją są też koncerty chórów w Ewangelickim Kościele Zbawiciela w Żorach. 

W tegorocznym koncercie wysłuchaliśmy Scholi Cantorum „Exultet” z katedry pw. Św. Stanisława 

i Wacława w Świdnicy, Ewangelickiego Chór Concordia ze Zgierza i Chóru PEA z Bydgoszczy. 

 W marcu Chrzest Św. przyjęli Bogumił Bierski i Wojciech Skrobisz (Żory). Pamiętając o nich 

w naszych modlitwach życzymy im, oraz ich najbliższym by łaskawy Bóg otaczał ich swoją opieką. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Z życia Kościoła 
 

 W sobotę, 10 marca, Szkoła Biblijna w Dzięgielowie po raz trzeci zorganizowała Dzień Otwarty. 

Tego dnia zaineresowani wzięli udział w wykładach poświęconych Księdze Objawienia Jana oraz 

Ksiąg Jozuego i Sędziów. Następnie odbyło się spotkanie informacyjne. Więcej informacji na temat 

dwuletniej Szkoły Biblijnej można znaleźć w Internecie, na stronie www.szkola.cme.org.pl. 

 Na pytania z Księgi Estery i Księgi Ezechiela odpowiadali uczestnicy Ogólnopolskiego Finału 

Konkursu Biblijnego Sola Scriptura, który odbył się 17 marca w Bielsku-Białej.  
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Informacje 
 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w kwietniu, w każdą niedzielę o godz. 8:00 

w Warszowicach i o godz. 10:00 w Żorach. W czasie nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki 

Niedzielne. 

 W czwartek, 5 kwietnia, zapraszamy na kolejne zebranie Koła Pań w Żorach na godz. 17:00. 

 Najbliższe Spotkanie Parafialne w Warszowicach odbędzie się 12 kwietnia o godz. 17:00. 

Serdecznie zapraszamy. 

 Zapraszamy na kwietniowe Spotkania z Biblią, we wtorki, 10 i 24 kwietnia o godz. 19:00 w parafii 

w Żorach. 

 Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział Żory zaprasza na spotkanie poświęcone zwojom 

z Qumran. Prelegentem będzie pastor Mateusz Krzesiński. Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia o godz. 

17:00 w parafii w Żorach. 

 Również w sobotę, 14 kwietnia, Parafia w Chorzowie i Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna 

zaprasza na Śniadanie dla mężczyzn. Gościem spotkania będzie Tomasz Żółtko. Początek o godz. 

9:00 w Sali parafialnej (organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału do 7 kwietnia). Bardzo 

polecamy to zaproszenie Waszej uwadze.  

 Także 14 kwietnia tegorocznych Konfirmantów wraz z rodzicami zapraszamy do Golasowic na 

Diecezjalny Zjazd Konfirmantów. Dalsze szczegóły umieścimy na stronach internetowych parafii. 
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 W sobotę, 21 kwietnia, w kościele w Golasowicach odbędzie się ordynacja na duchownych naszego 

kościoła dwojga magistrów teologii: Marty Zachraj i Bogusława Sebesty. Uroczyste nabożeństwo 

rozpocznie się o godz. 10:00. 

 W niedzielę, 22 kwietnia, w Kluczborku odbędzie się doroczny Diecezjalny Zjazd Chórów. 

 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. 

 Nasz chór parafialny organizuje wycieczkę do Mezökövesd na Węgrzech. W programie 3-dniowy 

pobyt w pensjonacie Boglárka oferującym m.in. baseny, masaże czy degustacja win). Koszt wyjazdu 

w terminie 25-27 maja zależy od liczby chętnych. Więcej informacji 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 

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 
 

Kącik dla dzieci 
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