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Hasło miesiąca:
Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.
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Nowy rok kościelny, którego pierwszy okres odmierzają kolejno
zapalane świece adwentowego wieńca. Czas skupienia, ale
i radosnego oczekiwania i przygotowań na spotkanie z najbardziej
2018
wyjątkowym Gościem. Z jednej strony wspominanie oczekiwania na
(103)
przyjście Zbawiciela do narodu wybranego ponad 2000 lat temu,
z drugiej, nasz (wciąż) trwający Adwent – oczekiwanie na ponowne przyjście Pana Wszechświata.
Odwołując się do jednego z niedawnych kazań w naszych parafiach – czas pozytywnego „rajzefiber”.
Oczekiwanie aż wszystko stanie się nowe…
Adwent to także czas, kiedy w naszych parafiach wiele się dzieje. Nabożeństwa, spotkania, Gwiazdki dla
Dzieci. W tym roku w Żorach dodajemy jeszcze jedno – Kiermasz Adwentowy. Niech to będzie przegląd
tego, co jesteśmy w stanie razem zrobić, jakimi talentami możemy sobie wzajemnie w naszej społeczności
usłużyć, ale też okazja do spotkania, rozmowy, bycia razem. Zachęcamy do odwiedzenia Kiermaszu
i wszystkich pozostałych punktów adwentowego kalendarza. Oczekujmy razem!
______________________________________________________________________________________________

Najlepsze prezenty ukryte są w sercach

Rozważanie
Szymon Samoraj

Tak, wiem, ten tytuł znają wszyscy ze świątecznych kampanii reklamowych pewnego napoju, jednak… czy
zupełnie przypadkiem nie niesie on w sobie istotnej prawdy na temat zbliżających się Świąt i czasu
Adwentu, który właśnie rozpoczynamy? Stwierdzenie, że zakupowa gorączka jest głównym wyznacznikiem
„adwentu”, jest już właściwie oczywistością. Coraz trudniej utrzymać świadomość tego, że Adwent i Boże
Narodzenie niosą w sobie niesamowity skarb, którego jednak próżno szukać na sklepowych półkach.
„Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość” (Mt 2,10) - Wchodzimy w ten Adwent
z hasłem miesiąca, kierującym nasz wzrok na Mędrców, którzy przyszli do Betlejem, by pokłonić się
nowonarodzonemu Żydowskiemu Królowi. Wiemy, że prowadziła ich gwiazda, znaki, które znaleźli
w badanych przez siebie pismach, złożyły się w całość. Spodziewali się być świadkami niezwykłych
wydarzeń i to przekonanie wywoływało w nich, jak czytamy, wielką radość. Radość z rzeczy, które dopiero
miały się wydarzyć, których mieli doświadczyć. Czy masz, czy mam w sobie tę adwentową radość
oczekiwania na przyjście Pana? Czy mam siłę i czas na to, by pielęgnować w sobie te najcenniejsze
prezenty? Radość, miłość, empatię? Przygotowujemy się do kolejnej pamiątki przyjścia na świat Bożego
Syna – tego, który niósł ze sobą Bożą Miłość i Pociechę dla każdego, kto jej potrzebuje.
Jak to jest z naszą radością na co dzień? Czy nas, tak jak Mędrców przed wiekami, też ogarnia radość na
myśl o tym, co już niedługo ma się wydarzyć (zarówno w perspektywie pamiątki pierwszego przyjścia
Pana Jezusa, jak i tego drugiego, kiedy przyjdzie po swój Kościół)? Czy dzielimy, czy umiemy podzielić się
tą radością z innymi? Na początek niech to będzie uśmiech podarowany komuś, kto wraz z nami będzie
krążył między sklepowymi półkami lub czekał w kolejce do kasy, pomoc w przeniesieniu zakupów, czy
krótkie spotkanie przy kawie, chwila rozmowy – mały gest, który sprawi, że komuś, choć na chwilę, zrobi
się trochę przyjemniej. To są właśnie prezenty, których nie da się wycenić, a które niosą w sobie ducha
Świąt – Bożej Miłości, która zeszła na ziemię, by mieszkać i działać między ludźmi.
Sprawmy, by ten Adwent był Inny. Niech każdego z nas ogarnie wielka radość!
______________________________________________________________________________________________

Ajnowie. Piłsudski. PTEw

Spotkanie PTEw w Muzeum Miejskim

Za nami…
Daniela Wiśniewska

Świat Ajnów-Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano był tematem spotkania pod patronatem PTEw
w Muzeum Miejskim w Żorach dnia 17.11.18. O ludach Dalekiego Wschodu opowiadał oraz sylwetkę
Bronisława Piłsudskiego przybliżył nam Dr. Lucjan Buchalik.
Ajnowie - nazwa ta w ich języku oznacza człowiek pracy z honorem. Słowo to było używane przez Ajnów
tylko na określenie ich samych. Ludność ta początkowo zamieszkiwała południowe krańce Kamczatki,
Kuryle, Sachalin oraz niewielkie obszary północnych terenów wysp Japonii Honsiu i Hokkaido. Po 1945
roku Ajnowie zostali całkowicie wysiedleni z wysp Kurylskich i Sachalinu, po zajęciu ich przez ówczesny
Związek Radziecki. Współcześnie największe skupisko Ajnów żyje na Hokkaido. Ajnowie charakteryzują się
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nietypową i niepasującą do tamtejszych ludów Azjatyckich urodą, ponieważ mają białą karnację skóry i są
niezwykle bujnie owłosieni. Przypominają raczej ludzi z epoki kamienia łupanego. Zajmowali się niegdyś
łowiectwem i zbieractwem, natomiast w dzisiejszych czasach rybołówstwem i rolnictwem - pomidory z ich
plantacji uchodzą za najlepsze w tym rejonie i nie tylko. Ajnowie początkowo byli bardzo zmarginalizowani
(traktowani jako podludzie) przez Japończyków. Dopiero Shigeru Kayano (1926-2006) społecznik, polityk
i etnograf pochodzący z Biratori na Hokkaido, jako pierwszy i jedyny dotąd parlamentarzysta ajnuski
doprowadził do ich polepszenia statusu społecznego. Jako przedstawiciel tego ludu mocno promował ich
kulturę, zwyczaje oraz napisał o tym książkę. To dzięki jego inicjatywie powstało wiele szkół z językiem
ajnuskim oraz Muzeum Kultury Ajnów w Nibutanii.
Pomiędzy wykładami mogliśmy zobaczyć wystawę poświęconą Ajnom. Muzeum Żorskie posiada obecnie
największy w Polsce zbiór przedmiotów przynależnym tej kulturze. Są to narzędzia, stroje i ozdoby
(piękny i cenny naszyjnik) bibeloty, naczynia i przybory kuchenne, broń, eksponaty ilustrujące wierzenia
(kije modlitewne) i ajnuskie ceremoniały.
Druga część spotkania poświęcona była Bronisławowi Piłsudskiemu, oraz prezentacji książki bogato
ilustrowanej, mającej kilku autorów, napisanej w trzech językach: polskim, japońskim, angielskim, pod
redakcją Dr. Lucjana Buchalika, naszego prelegenta.
Bronisław Piłsudski (1866-1917) wybitny etnograf, antropolog, badacz kultur Dalekiego Wschodu, a także
tatrzańskich górali przez nas kojarzony raczej jako starszy brat marszałka Józefa Piłsudskiego. W świecie
nauki znany był ze swoich opracowań etnograficznych i językowych, nagrań dźwiękowych za pomocą
fonografu Tomasa Edisona, dzięki któremu można usłyszeć głos i śpiew ludzi sprzed stu lat. Był on
również działaczem niepodległościowym, oskarżonym o spisek na Cara Aleksandra III. Jego wyrok śmierci
zmieniono na zesłanie na wyspę Sachalin. Czas tam spędzony poświęcił badaniom kultury tamtejszej
ludności. Zawarł związek małżeński z Ajnuską z którą miał dwoje dzieci. Jego potomkowie do dzisiaj żyją
w Japonii.
Z tego bardzo interesującego wykładu na temat tej niezwykłej ludności Ajnów, oraz postaci z nimi
związanych wyszliśmy ubogaceni o ciekawą wiedzę i refleksję.
______________________________________________________________________________________________

Przegląd wydarzeń parafialnych





W listopadzie zakończyliśmy zbieranie paczek w ramach akcji „Prezent pod choinkę”. W tym
roku w obu naszych parafiach przygotowaliśmy 85 prezentów dla dzieci na Ukrainie, Białorusi,
w Rumunii i Bułgarii. Za każdą przygotowaną paczkę serdecznie dziękujemy.
18 listopada w czasie nabożeństwa nawiązaliśmy do tematyki, przypadającego na pierwszą
niedzielę listopada, Dnia Modlitwy o Prześladowany Kościół. Zainteresowanych tematem
zachęcamy do zabrania materiałów dostępnych w kościele lub odwiedzenie strony Internetowej
organizacji Open Doors: www.opendoors.pl.
Zapraszamy również do odwiedzin na kanale żorskiej parafii w serwisie YouTube. Co tydzień
będziemy tam umieszczać nagrania kazań z naszego kościoła. Są również plany dalszego rozwoju
publikowanych materiałów – serdecznie zapraszamy osoby, które mogłyby się zaangażować
w nagrania nabożeństw lub innych materiałów, o kontakt. Szukajcie kanału Ewangelicy
w Żorach.

______________________________________________________________________________________________

Z życia Kościoła




22 listopada w Warszawie odbyły się egzaminy kościelne kandydatów na duchownych naszego
kościoła. I egzamin kościelny – dopuszczający do ordynacji – złożyli: Marek Bożek (praktykant PEA
w Zielonej Górze), Paweł Mikołajczyk (praktykant PEA Opatrzności Bożej we Wrocławiu), Arkadiusz
Raszka (praktykant diecezji warszawskiej KEA) oraz Piotr Uciński (praktykant PEA w Piszu). Do
drugiego egzaminu kościelnego, uprawniającego do pełnienia samodzielnej posługi proboszczaadministratora, podeszli: ks. Robert Augustyn (wikariusz PEA w Katowicach-Szopienicach), ks.
Tymoteusz Bujok (wikariusz w CME) oraz ks. Marcin Podżorski (wikariusz PEA w Cieszynie)
30 listopada odbył się pogrzeb ks. Ryszarda Janika, wieloletniego proboszcza parafii w Jaworzu,
radca Konsystorza, prezes BPiGA, autor postylli „Daj, abym głos Twój słyszał”. Zmarł w wieku 88
lat.

______________________________________________________________________________________________
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Informacje


Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w grudniu. Niedzielne nabożeństwa w czasie
Adwentu są połączone z Komunią Świętą.
Warszowice
Żory
Niedziele
8:00
10:00
Tygodniowe
Nabożeństwa
16:00
17:30
Adwentowe (Środa)
Wigilia
15:00
16:15
Święta Bożego Narodzenia
8:30
10:00
Stary Rok
8:30
10:00
Nowy Rok
16:00
17:30



Po niedzielnych nabożeństwach adwentowych zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Kiermaszu
Adwentowego w Sali parafialnej w Żorach. Będzie można się tam zaopatrzyć w świece wigilijne,
literaturę, kalendarze, rękodzieło, przetwory i słodycze. Zbieramy jeszcze zgłoszenia osób, które
chciałyby przekazać asortyment wystawiany na Kiermaszu w kolejnych tygodniach.
4 grudnia zapraszamy do Żor na nabożeństwa z okazji Barbórki – święta górników. Początek
nabożeństwa o godz. 10:00.
Zapraszamy na Przedświąteczne Spotkania Seniorów w naszych parafiach. W Warszowicach w 1.
Niedzielę Adwentu (2.12), w Żorach w 2. Niedzielę Adwentu (9.12) po nabożeństwach. Prosimy
również o pomoc naszym seniorom w przybyciu na spotkania.
Gwiazdki dla Dzieci w tym roku odbędą się w Żorach w 3. Niedzielę Adwentu (16.12), natomiast
w Warszowicach w 4. Niedzielę Adwentu (23.12). Serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy na tradycyjne Międzyparafialne Spotkanie Kół Pań w Studzionce 15 grudnia o godz.
16:00.
Grudniowe spotkanie Koła Pań w Żorach odbędzie się 6 grudnia o godz. 17:00. Zapraszamy.
Polecamy też Spotkanie Parafialne w Warszowicach – 13 grudnia, również o godz. 17:00.
Grudniowe Spotkanie z Biblią odbędzie się 11 grudnia o godz. 19:00 w Żorach. Zachęcamy do
przybycia.
Żorski oddział PTEw zaprasza 15 grudnia do dworku przy ul. M.Reja 70. Temat – „Albert Benecke
z Folwarków – właściciel majątku ziemskiego i kurator parafii” – przedstawi Jan Delowicz. Początek
spotkania o godz. 17:00.
Jak co roku, w Adwencie zachęcamy do udziału w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
prowadzonego wspólnie przez Diakonię KEA i KER, prawosławny Eleos i Caritas. Świece wigilijne będą
dostępne na stoisku w Warszowicach i Kiermaszu Adwentowym w Żorach.
Kancelaria parafialna przyjmuje prenumeratę Zwiastuna na rok 2019 w cenie 120zł.
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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
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