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Hasło miesiąca:
Zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie jemu.
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Rozpoczynający się czas pasyjny zachęca nas do tego, by raz
jeszcze ruszyć w drogę do Jerozolimy, raz jeszcze być świadkiem
najbardziej intensywnego okresu działalności Pana Jezusa, raz
2019
jeszcze spróbować doświadczyć miłości, która zaprowadziła Bożego
(106)
Syna poza miasto, na miejsce ostatecznej, najwyższej ofiary. Jeszcze
raz mamy szansę odkryć (na nowo?) sens Jego cierpienia. Jeszcze raz możemy odczuć moc Miłości, dzięki
której Boży Syn oddał swoje życie, byśmy mieli szansę…
Ta szansa na życie, które się nigdy nie kończy – życie Bożego dziecka – otwiera się dziś przed Tobą
i przede mną. Bez względu na to, na jakim etapie swojej drogi z Bogiem jesteś, jak silna jest (lub dopiero
będzie) Wasza relacja, jak wiele przeszkód spotykasz na swojej drodze do Niego – masz szansę… co z nią
zrobisz? Czy idąc swoją drogą, jesteś dla innych towarzyszem czy balastem? Kościół też jest Darem Bożej
Miłości – niemożliwym do budowania w pojedynkę. Bądźmy w tym razem.
______________________________________________________________________________________________

Teoretycy

Rozważanie
Szymon Samoraj

W historii życia i działalności Pana Jezusa, zapisanej na kartach Ewangelii, pojawia się cała rzesza
różnych bohaterów. Niektórzy jedynie tworzą tłum zbierający się wszędzie tam, gdzie Nauczyciel się
pojawił. Inni pojawiają się „na chwilę”, by na ich przykładzie mógł on przekazać kolejną ważną lekcję dla
swoich naśladowców. Jest też jedna, bardzo specyficzna grupa – dziś nazwalibyśmy ich antybohaterami.
Faryzeusze i uczeni w piśmie właściwie zawsze są pokazywani jako zaprzeczenie wszystkiemu, czym jest
wiara i naśladowanie Chrystusa. To ludzie zbyt oczytani i oświeceni, by zadawać się z grzesznikami. Zbyt
zajęci studiowaniem Pisma, by jego zalecenia wcielić w życie. Zbyt skupieni na utrzymaniu „rządu dusz”
by zweryfikować swoje spojrzenie na wiarę i życie z Bogiem. Zbyt mocno przywiązani do własnej wizji
i interpretacji Bożej Woli, by dopuścić do siebie myśl, że może ona być inna…
Zbawiciel, pojawiając się na ziemi, wszedł między ludzi, stał się ich nadzieją i szansą na ratunek. Objawił
się jako Bóg niezwykle wrażliwy i czuły na potrzeby grzesznych serc. Faryzeuszom – na pierwszy rzut
bardzo dobrze znającym Boga, wyjątkowo zręcznie poruszającym się w biblijnych pismach, znającym
każde słowo, w którym objawiał On swoją naturę i zapowiadał swoje przyjście na świat – właśnie tej
wrażliwości brakowało. Zapamiętali w studiowaniu pisma i pielęgnowaniu SWOJEJ „pobożności”, dbali
tylko o to, by nikt nie przeoczył ich bogobojności i sprawiedliwości ani nie posądził o kontakty
z grzesznikami (czy kimkolwiek o reputacji w jakikolwiek sposób wątpliwej). Nie mogli pojąć, jak to
możliwe, by Jezus zwracał uwagę właśnie na takich, słabych, grzesznych i niewartych uwagi, ignorując
jednocześnie ich własną, godną najwyższego uznania, postawę. Nie potrafili pogodzić się z tym, że Pan
Jezus dobrze wiedział, co kryje się pod tą efektowną maską, jaką mieli dla ludzi, przejrzał ich na wskroś
i poza znajomością pisma, nie znalazł niczego, co mogło być dla kogokolwiek wzorem: „Wszystko więc,
cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią
bowiem, ale nie czynią.” (Mt 23,3).
Obłuda, powierzchowność i używanie Boga do budowania własnego wizerunku, to problem także naszych
czasów. Nadal nie brakuje ludzi, którzy z Bogiem na ustach krzywdzą, czy w najlepszym razie, ignorują
drugiego człowieka. Zamiast być wsparciem w poszukiwaniu i budowaniu relacji z Ojcem, stają się
balastem, wyrzutem sumienia, niedościgłym obrazem pobożności. Tymczasem treścią Bożego Słowa,
Bożego działania między nami, dzieła zbawienia, jest MIŁOŚĆ. To nie nagroda za dobre sprawowanie ani
uznanie zasług. On cały czas wzywa Ciebie i mnie do naśladowania drogi Zbawiciela na ziemi – do
wychodzenia do potrzebującego brata, do narażania się na niewygodne kontakty, do wchodzenia
w rejony, w których być może wcale nie chcielibyśmy się znaleźć, ale w które mamy szansę zanieść trochę
Bożej Miłości i Światłości. Tam, gdzie jest najwięcej do zrobienia dla budowania Kościoła, zwykle nie jest
komfortowo ani łatwo o szybkie efekty i spektakularne metamorfozy. Sam Chrystus bardzo ostro wyrażał
się o takiej powierzchownej ewangelizacji, bez ugruntowania w Bożej Miłości: Biada wam, uczeni w Piśmie
i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani
nie pozwolicie wejść tym, którzy wchodzą. (…) że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego
współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami.” (Mt
23,13.15). Wymaganie realizacji określonej wizji pobożności, bez wypełnienia jej treścią, zgodnie
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z pawłowym hymnem o Miłości, może wyrządzić znacznie więcej szkody niż pożytku. W naszym
codziennym świadectwie niech nas prowadzą te słowa:
„Więc przyjąłeś nowe życie za swoją wiarę.
Teraz drugi etap, czas, byś złożył ofiarę
Ze wszystkich talentów, którymi Bóg Cię obdarował,
Abyś innych budował, abyś innych ratował.
Bo prawdziwa pobożność przed Bogiem,
Nie światem
Nie jest głośnym śpiewaniem,
Nie jest pięknym krawatem.
To kierowanie kroków tam, gdzie w wielkiej potrzebie, podając swoją rękę,
Rodzisz się czyimś bratem.
Chcemy mieć oczy, które widzą,
Chcemy mieć ręce, które służą,
Chcemy mieć usta, które pocieszają prawdziwie.
Uszy, które słyszą,
Chcemy mieć serce, które kocha.
Niech każdy z nas buduje kościół Twój.”
/Zespół Cześć „Oczy, które widzą”; Tymoteusz Cieślar, Filip Król, Edyta Soluch-Cieślar/
______________________________________________________________________________________________

Pustynia Atacama, Ziemia Ognista, Wyspa Wielkanocna i Patagonia
PTEw Żory podróżniczo

Za nami…
Elżbieta Sitek

Liczne grono członków i sympatyków żorskiego oddziału PTE w dniu 16 lutego 2019r. wzięło udział
w spotkaniu, na którym kolejny już raz gościliśmy znaną podróżniczkę Wiesławę Pawletko. Tym razem
prelegentka przedstawiła trasę podróży, która wiodła do najbardziej zróżnicowanego krajobrazowo kraju –
Chile; w nim lodowce, pustynie, górskie szczyty Andów, Ziemia Ognista oraz Wyspa wielkanocna.
W multimedialnym pokazie szczególną uwagę skupiały obrazy z Pustyni Atacama z iście księżycowym
krajobrazem dolin, wyżej licznie buchające gejzery, rozległe jeziora solne i wulkany. Wśród wielu cudów
natury zachwytem napawały zdjęcia ukazujące potężne, lśniące kolorami, 70-metrowej wysokości ściany
lodowca.
Pani Wiesława dzieliła się swoimi wrażeniami doznanymi na Wyspie Wielkanocnej wśród setek ogromnych,
kamiennych posągów zwanych „Moai” pozostających nadal nieodkrytą tajemnicą. Jednym z najdzikszych
miejsc była Ziemia Ognista odkryta w 1520 roku przez Ferdynanda Magellana, którego pomnik wznosi się
na rynku miasta Punta Arenas.
Trasa wyprawy nie ominęła Buenos Aires z najbogatszą dzielnicą Recolety, słynącej też z jednego
z najpiękniejszych cmentarzy świata, na którym wznosi się wspaniały pomnik Evity Peron, którą
Argentyńczycy do dziś darzą niezwykłą czcią.
Po skończonym pokazie i żywym komentarzu do każdego obrazu, pani Wiesława zasypywana była licznymi
pytaniami a każda odpowiedź stanowiła ciekawą, interesującą relację zdarzeń i przeżyć w czasie podróży.
______________________________________________________________________________________________

Przegląd wydarzeń parafialnych




16 lutego w Sali OSP Warszowice odbyła się tradycyjna Zabawa Karnawałowa organizowana przez
Radę Parafialną z Warszowic.
W czwartek, 28 lutego, panie z Warszowic i Żor spotkały się na spotkaniu poświęconym Izraelowi.
Temat poprowadziła pastorowa Karina Wowry z Ustronia.
Na przełomie lat i w pierwszych miesiącach nowego roku pożegnaliśmy śp. Ludwika Kijonkę
i Stanisława Wawrycę (Żory) oraz Gertrudę Firlę (Warszowice). Przynosimy rodziny naszych
zmarłych w modlitwie miłosiernemu Bogu.

______________________________________________________________________________________________

Z życia Kościoła


20 lutego w Dzięgielowie, w wieku 77 lat, zmarła siostra Hilda Nabel, wieloletnia zastępczyni
siostry przełożonej Diakonatu Eben-Ezer.

______________________________________________________________________________________________
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Przed nami…

ProChrist 2019 z Bielska

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na Wieczory ProChrist 2019, pod hasłem „Niewiarygodne?”, które
odbędą się 28–30 marca 2019 roku. Głównym miejscem spotkań będzie Bielskie Centrum Kultury (BCK),
skąd prowadzona będzie transmisja internetowa on-line do różnych miejsc w całej Polsce. Na miejscu
program będzie rozpoczynał się o godzinie 18.00, a w miejscach przekazu o godzinie 19.00.
ProChrist to wspólne głoszenie ewangelii przez Kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych
tradycji. To wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe. W programie: zwiastowanie Słowa
Bożego, koncerty, świadectwa wiary, krótkie formy teatralne. ProChrist to dobra okazja do zastanowienia
się nad wiarą i stawiania pytań o życie i jego sens, a także przestrzeń odkrywania tego, co niewiarygodne!
To także szansa, żeby w ten sposób zaprosić znajomych i sąsiadów do relacji z Jezusem Chrystusem,
Słowem Bożym i z wierzącymi.
Zapraszamy do wspólnego udziału w tym spotkaniu w Bielsku. Swój udział możesz zgłosić indywidualnie
w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie i dojechać we własnym zakresie. Możesz też skorzystać ze
wspólnego transportu, który przygotujemy na 28 i 29 marca. Wstęp jest bezpłatny. Poprosimy jedynie
o symboliczną opłatę za dojazd. Zapisy na wspólny wyjazd prowadzimy w zakrystii w Warszowicach lub
kancelarii w Żorach. Zapraszamy!
______________________________________________________________________________________________

Informacje










Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w marcu, w niedziele o godz. 8:00
w Warszowicach i o 10:00 w Żorach. W czasie pasyjnym niedzielne nabożeństwa będą połączone
z Komunią Św.
Zapraszamy także na Tygodniowe Nabożeństwa Pasyjne w środy o godz. 16:00 w Warszowicach
i 17:30 w Żorach.
Polecamy marcowe spotkanie Koła Pań w Żorach i Spotkanie Parafialne w Warszowicach.
Najbliższe spotkanie żorskiego oddziału PTEw odbędzie się 16 marca o godz. 17:00. Temat „Luter
znany i nieznany” poprowadzi ks. dr Grzegorz Olek. Zapraszamy.
Już teraz informujemy o tegorocznych Rekolekcjach Pasyjnych dla dzieci i młodzieży z Warszowic
i Żor. UWAGA!!! Z przyczyn organizacyjnych odbędą się w nieco innym terminie – 5-7 kwietnia
(w piątek program popołudniowy, w sobotę przed południem oraz zakończenie niedzielnym
nabożeństwem).
Parafia w Żorach przystąpiła do programu Polska bezgotówkowa, dzięki czemu w kancelarii
parafialnej i zakrystii będzie możliwość realizacji płatności kartą i BLIKiem.
Trwają zapisy na wycieczkę parafialną na Mazury w terminie 20-23 czerwca. Szczegóły programu
na stronie internetowej parafii, ulotkach wyłożonych w kościele. Zapisy przyjmujmy w kancelarii
parafialnej.
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Kącik dla dzieci
Quiz biblijny – I Księga Samuela 7
Przeczytajcie z rodzicami 7 rozdział 1 Księgi Samuela, i odpowiedzcie na poniższe pytania.

(pytania pochodzą

z książki Mega Quiz Biblijny)

1. Do czyjego domu ludzie zabrali arkę przymierza?

2. Za czasów Samuela Arka pozostała w Kiriat-Jearim przez ile lat?

3. Jakich dwóch bogów odrzucili ludzie, by mogli być uratowani przed Filistyńczykami?
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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/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

