Biuletyn
Parafialny
Żory Warszowice

Hasło miesiąca:
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Wstrząs. Szok. Niedowierzanie. Rozczarowanie. Zawód. Kiedy
opowiadamy historię Wielkiego Tygodnia, te słowa trafnie oddają
nastrój tamtych wydarzeń. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego to
2019
właśnie te słowa? Dlaczego były dla ludu takie wstrząsające i trudne
(107)
do objęcia? Przecież Pan Jezus wielokrotnie i długo przygotowywał
tych, którzy towarzyszyli mu w Jego ziemskiej wędrówce, na to, co miało się wydarzyć i podkreślał,
dlaczego właśnie tak być musiało. W krytycznym momencie jednak okazało się, że choć wokół niego był
tłum, słuchaczy trzebaby było szukać ze świecą. Jedni, zamiast chłonąć recepty na życie w Miłości,
wypatrywali dnia, kiedy w końcu stanie na czele rebelii przeciw rzymskiej okupacji. Trudno się więc dziwić,
że kiedy szanse na taki obrót spraw zmalały, odwrócili się od niego lub w najlepszym razie biernie stanęli
z boku. Dlatego, kiedy Pan oddał ducha, jedyne, co mogli zrobić to spuścić głowy i ze smutkiem odejść
spod krzyża. Będąc tak blisko najpotężniejszego źródła miłości i pociechy, odwracali się do niego plecami
i odchodzili. Nie odchodź bez tej miłości, która zaprowadziła Twojego Zbawiciela na krzyż. Weź ją i dziel
się nią każdego dnia. Bo Pan jest z Tobą po wszystkie dni właśnie dlatego – z Miłości!
W kwietniowym Biuletynie kilka słów o wizerunku, garść podsumowań ostatnich tygodni, nie brakuje też
zaproszeń na przyszłe wydarzenia. Polecamy.
______________________________________________________________________________________________

Jak się rpezentujesz

Rozważanie
Ewa Issel-Cieślar

Wygląd ma niesamowite znaczenie w obecnych czasach. Ma dawać wyraźny sygnał o tym jacy jesteśmy,
albo raczej jacy chcemy być w danej chwili. Ubranie do szkoły, na egzamin na studiach, na rozmowę
o pracę, na pierwszą randkę...
Czasami słyszymy, że ktoś się ubrał jak stróż w Boże Ciało a o kimś mówi się, że mógłby bardziej dbać
o swój wygląd. Ta lub inna kobieta powinna się malować lub przeciwnie, maluje się za mocno. Zdarza się,
że ktoś jest za stary żeby TAK wyglądać albo znowu, że za młody. Jakby nie dość było zamieszania z tym,
jak my chcemy się zaprezentować, to jeszcze każdy, kogo spotykamy, osądza nas według własnego
uznania.
Przysłowie przypomina nam, żebyśmy nie sądzili książki po okładce, a my wbrew temu, żyjemy według
maksymy, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze oraz „jak nas widzą tak nas piszą”.
Jezus, na przykładzie faryzeuszy, nieraz stwierdzał, że jest to KOMPLETNA bzdura. Faryzeusze zawsze
chcieli prezentować się perfekcyjnie. Pobożnie ubrani, modlący się długo i kwieciście, zwracający uwagę,
aby to co robią było zauważane przez otaczających ich ludzi. Jezus mówi przypowieść o faryzeuszu
i celniku, nazywa ich pobielanymi grobami (czyli eleganckimi, ale martwymi), krytykuje ich zdolność
pięknego wysławiania się, a także to, jak się ubierają, aby podkreślić status społeczny i swoją religijność.
Nie wiem czy zdarzyło ci się kiedyś zwiedzać dom, który nie jest już użytkowany. Może być pięknie
utrzymany, elegancki – może być nawet zabytkiem wpisanym na jakąś bardzo ważną listę. Trawa równo
skoszona i kwiatki jak z katalogu. Lecz budynek ten spełnia obecnie rolę muzeum. Nie ma już chętnych do
tego, aby w nim przebywać i żyć. Bo za duży, bo bez łazienek, bo nie do ogrzania, bo ogromny. A przecież
tak dobrze się prezentuje, tak ładnie utrzymany, taki pozornie zachęcający, a jednak… martwy dom.
Jezus zauważa, że prezencja faryzeuszy nie ma nic wspólnego z ich wnętrzem. To jak się prezentuje
kościół, parafia, dom zgromadzeń – nie ma nic wspólnego z jego wnętrzem. Boleśnie przekonał się o tym
naród Izraelski przy wyborze pierwszego króla Saula. Został on wybrany przez ludzi, bo dobrze się
prezentował, co nie przełożyło się na to, jakim był królem. Kiedy Bóg natomiast wybrał Dawida na króla,
nikt (włącznie z Samuelem, który go namaścił) nie chciał dać wiary, że ten chłopczyk będzie odpowiedni
do tego zadania. I wtedy Pan Bóg wypowiada te słowa: Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma, ale
Pan patrzy na serce (1Sm 16,7). Ludzi możesz oszukać, sam siebie możesz oszukać, ale Pana Boga twój
wygląd nie oszuka.
W księdze Objawienia, Jezus przekazuje Janowi listy, które ma napisać do 7 zborów. Ideą tych listów jest
zachęta, pochwała, ale także wskazanie, gdzie dany zbór zbłądził lub zgrzeszył. Nie są to listy do pogan,
lecz do ludzi Kościoła, włączonych do wspólnoty wierzących. Siódmy list jest do zboru w Laodycei.
Większość z nas będzie go kojarzyć z zapowiedzią Jezusa, że wypluje ich ze swoich ust, ponieważ są
letni. Ile razy w kazaniach słyszeliśmy, że mamy być albo zimni albo gorący? To najpierw do
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Laodycejczyków były skierowane te słowa. Jednak Jezus miał im do zarzucenia coś jeszcze - to jak się
PREZENTOWALI: Gdyż mówisz: Jestem bogaty, wzbogaciłem się i nie mam potrzeby niczego. A nie wiesz,
że jesteś nieszczęśliwy, wzbudzający litość, ubogi, ślepy i nagi (Obj 3,17). Ludzie w tym zborze uważali,
że prezentują się, kolokwialnie mówiąc - „na bogato”. Tacy byli świetni, że, uwaga, NICZEGO im już nie
było trzeba. Kto z nas może o sobie tak powiedzieć? Ilu ludzi w ogóle tak mówi? Jednak Jezus nie daje się
nabrać na to, jak ten zbór wygląda z zewnątrz. On nie patrzy na to, co prezentują wobec innych, przed ich
oczami. On bada serce. I wydaje diagnozę: jesteś NIESZCZĘŚLIWY, WZBUDZAJĄCY LITOŚĆ, UBOGI,
ŚLEPY i NAGI. Kto z nas chciałby usłyszeć coś takiego? Nikt. A już na pewno nie po tym, ile włożył wysiłku
by wyglądać jak człowiek bogaty, któremu nic nie brakuje, jak człowiek, któremu się zazdrości, a nie jak
ten, który wzbudza litość.
Jak się prezentujesz? Jak ludzie cię widzą? Jak ty sam siebie widzisz a jak Jezus cię widzi? Z czyją opinią
liczysz się bardziej: Ludzi? Czy Boga?
______________________________________________________________________________________________

Chodźcie bo wszystko jest gotowe
Światowy Dzień Modlitwy w Jastrzębiu

Za nami…
Grażyna Jarosz

Początek marca, to chwila, gdy wielu z naszych parafian czeka z niecierpliwością na to wyjątkowe
spotkanie, jakim jest Światowy Dzień Modlitwy. Te wspólne nabożeństwa, odbywające się na całym
świecie od prawie 130 lat, zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur, umacniają wiarę
w Jedynego Pana i Zbawiciela, pomagają nam zauważyć brzemiona i troski innych, tworzą z nas jedną
rodzinę, gdzie nawzajem o siebie się modlimy, pamiętamy, pocieszamy, tak by nikt nie czuł się samotny
i odizolowany.
Liturgię tegorocznego nabożeństwa przygotował Komitet ŚDM w Słowenii. Ambasadorki tego kraju
przedstawiły problemy z jakimi borykają się ludzie tamtego państwa. Młode osoby wyjeżdżają za granicę,
by zdobyć lepsze wykształcenie, a potem pozostają tam już w pracy. Starsze pokolenie czuje się
opuszczone, osamotnione i pozbawione opieki. Z kolei tym, którym udało się znaleźć pracę na miejscu, to
i tak niejednokrotnie trudno jest ją pogodzić ze wszystkimi obowiązkami rodzinnymi. Nadmiar pracy lub
jej utrata, czy bezrobocie, przyciągają kolejne zmartwienia i niejedna osoba szuka pocieszenia w alkoholu,
a wtedy w rodzinach pojawia się przemoc. Na obczyźnie też bywa różnie: zawsze jest się traktowanym jak
obcy, gorszy, a tragedią już jest, gdy okaże się, że zostało się oszukanym i jest się ofiarą handlarzy
żywym towarem. W Słowenii są też mniejszości etniczne np. Romowie. Im także jest trudno, bo rzadko
kto traktuje ich z szacunkiem i bez uprzedzeń.
Modląc się wspólnie do naszego Pana o wszystko to, co przytłacza naszych braci w Słowenii, nasuwa się
myśl, że problemy te nie są udziałem tylko tej społeczności. Tak naprawdę, to na przestrzeni wieków
spotykamy je wszędzie. Zmienia się tylko czas i miejsce, a zmartwienia te same. Niezmienny, stale
obecny, zapraszający do siebie wszystkich jest tylko nasz Bóg. On daje wyjście z każdej
sytuacji, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych ani spraw nieistotnych, a każda osoba jest
w Jego oczach droga i cenna.
Szczodrość i hojność naszego Boga została nam przybliżona
w bardzo budującym rozważaniu,
przygotowanym przez panią diakon Renatę Raszyk, na podstawie przypowieści o zaproszeniu na ucztę
z Ewangelii Łukasza 14.15-24. Bóg, w sposób przekonywujący, zaprasza nas wszystkich na swoją ucztę,
ale niewielu zaproszonych się pojawia. Sprawy tego świata skutecznie zaprzątają ludziom głowę
i odwracają wzrok od Tego, któremu naprawdę warto zaufać. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak ty
byś się czuł, gdy od serca zapraszasz serdecznego przyjaciela na swe przyjęcie, a on Cię ignoruje i nie
przychodzi? I nawet nie mówi przyzwoitego „Przepraszam” tylko jawnie okazuje, że ma to gdzieś!
A uczta Pana jest niezwykła. To nie tylko posiłek, ale okazanie człowiekowi, że Bóg chce być jego
przyjacielem, chce wszystkim się z nim podzielić i chce dla nas tylko tego, co najlepsze. Przy stole Pana
w ostateczności zasiedli „kalecy, biedni i ułomni”. Ludzie ci byli totalnie zaskoczeni tym zaproszeniem ale
taka właśnie jest Boża miłość. Gospodarz poleca swym sługom, by ich obmyli, przyodziali w odpowiednie
szaty a potem sam zaprasza do suto zastawionego stołu mówiąc: „Pójdźcie, bo wszystko jest gotowe”.
Wszyscy otrzymujemy łaskę od Boga, choć na nią nie zasługujemy. To spotkanie z Bożą łaską sprawia
w nas wielkie zmiany. Od Pana uczymy się nawzajem dbać o siebie i akceptować, okazując sobie Bożą
miłość. Nie ma tu już miejsca na dumę, postrzeganie innych jako mniej wartościowych, gorszych od nas.
A przy tym wszystkim, Pan wyposaża nas do codziennego życia w tym świecie, jest dla nas wsparciem,
otacza swym błogosławieństwem, daje dobre myśli, napełnia serca nadzieją i pokojem. Czy z tego
wszystkiego skorzystamy, zależy wyłącznie od nas samych. Nikt przecież na siłę nie zmusza nas do
ucztowania w Bożym Królestwie. Mamy wybór. Podejmijmy wiec właściwą decyzję.
Po kazaniu złożyliśmy ofiarę, która została przekazana na rzecz pomocy kobietom i dziewczętom, które
stały się ofiarami handlu ludźmi.
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Druga część spotkania odbywała się w Restauracji Dąbrówka, gdzie na licznie zapełnionej Sali (ponad 220
osób z parafii z Golasowic, Gołkowic, Jastrzębia, Studzionki, Pszczyny, Rybnika i Żor) mogliśmy obejrzeć
prelekcję Pani Anny Rakowicz, poświęconą Słowenii – krajowi 15 razy mniejszemu od Polski, z populacją
liczącą 2 miliony, bogatemu w lasy, malownicze góry, jeziora, jaskinie. Ostatni slajd to zdjęcie kobiet
zapraszających do odwiedzenia ich kraju, gdzie gościnność stawiana jest zawsze na pierwszym miejscu.
Od osiemnastu lat główną inicjatorką tych międzyparafialnych nabożeństw z okazji Światowego Dnia
modlitwy jest Pani diakon Renata Raszyk. W tym roku Państwo Raszykowie przechodzą na emeryturę
i przekazali inicjatywę tych spotkań następnym młodszym pokoleniom. Z głębi serc dziękujemy za ich
zaangażowanie i mamy nadzieję, że jeśli tylko Pan pozwoli, że za rok znów się spotkamy, to będą oni
wśród nas jako honorowi goście.
______________________________________________________________________________________________

Luter znany i nieznany

ks. dr Grzegorz Olek gościem PTEw Żory

Za nami…
Elżbieta Sitek

Gościem spotkania był ks. dr Grzegorz Olek, który przedstawił postać i działalność księdza doktora
Marcina Lutra. Luter jako doktor Pisma Świętego, świadom swego poselstwa, dostrzegał wypatrzenia
doktrynalne oraz nadużycia ówczesnej władzy kościelnej. Z tego też powodu wzrastała w nim chęć
wyzwolenia Kościoła z dylematów rzymsko-katolickiej doktryny, a także dążność do odnowy instytucji
papieskiej. Najbardziej rażącą i oburzającą Lutra, była praktyka sprzedawania odpustów, która stała się
istotnym impulsem opublikowania i przybicia na drzwiach zamkowego kościoła w Wittenberdze 95 tez,
jako odezwy wzywającej do teologicznej dyskusji. Mimo iż tezy budziły zrozumiałe zainteresowanie,
jednak do dysputy nie doszło, zaś odpowiedzią była lawina oskarżeń Lutra; zawiłych procesów
i uciążliwych przesłuchań. Wyklęty i ekskomunikowany sam podjął się dzieła odnowy Kościoła uznając
Biblię za jedyne źródło prawdy i wiary chrześcijańskiej. W 1521 roku, na podstawie edyktu wormackiego,
jako banita, wyjęty spod prawa- Luter ukrywał się na zamku w Wartburgu. Ten czas choć trudny
i dotkliwy, pełen niepokoju i wytężonej pracy, zaowocował wieloma pisanymi dziełami, wśród których
najwybitniejszym było przetłumaczenie Nowego Testamentu na język niemiecki i już w końcu 1522 roku
wydany drukiem docierał do rąk wiernych. Po 12 latach pracy nad tłumaczeniem Starego Testamentu
ukazała się Biblia w przekładzie dr Marcina Lutra, która stała się podstawą rozwoju duchowego
i chrześcijańskiego życia w prawdzie. Wszystkie wydarzenia z życia Lutra oraz jego dokonania złożyły się
na wybitne, o historycznym znaczeniu dzieło Reformacji, ogarniające Europę i Świat.
______________________________________________________________________________________________

O odpowiedzialności za środowisko

Rok Troski o
Stworzenie
ks. Bartosz Cieślar

Zgodnie z decyzją Synodu naszego Kościoła, pod takim hasłem upływa rok 2019. Na tą okoliczność
powstał List Synodu Diecezji Katowickiej, który chcę skrótowo przytoczyć na łamach naszego biuletynu.
Otóż List zwraca uwagę na powołanie Kościoła do odpowiedzialności za powierzony nam świat,
w rozumieniu lokalnym jak i globalnym. To nie jest tylko sprawa lokalnych władz, lecz także nasza,
chrześcijan. Człowiek jest częścią tego stworzenia, na co zwraca uwagę ks. M. Luter w Małym
Katechizmie: „Wierzę, że Bóg stworzył mnie wraz z wszystkimi innymi stworzeniami…”.
Ludzie zostali powołani do życia jako jego część, z zadaniem zasiedlenia ziemi i troski o nią. Otrzymali to
zadanie, gdyż Bóg powołał ich do życia na swój obraz i podobieństwo. Pierwotna harmonia Stworzenia
uległa zakłóceniu, gdy stworzenie – człowiek - zapragnął zająć miejsce Stwórcy (Boga). Mimo grzechu,
Bóg nie odwrócił się od ludzkości, pozwalając jej żyć, popełniać błędy oraz ponosić ich konsekwencje.
Zmiany klimatu zaczęły zagrażać zdrowiu i życiu człowieka (co odczuwamy także lokalnie). Chrześcijanie
nie mogą pozostawać obojętni wobec tych zagrożeń. Skłania nas ku temu poczucie odpowiedzialności
przed Bogiem i człowiekiem.
To, co dla nas rzeczywiście warte przemyślenia, to postulaty zawarte w dokumencie, na które chciałbym
zwrócić uwagę. Nie wszystkie są możliwe dla naszych parafii w Żorach i Warszowicach. Nad niektórymi
warto się zastanowić.
1. Kościół i nabożeństwo. Poprawa bilansu energetycznego (ekologiczne ogrzewanie, ograniczenie strat
ciepła), energooszczędne oświetlenie, miejsca na parkingi/stojaki rowerowe, publiczne środki transportu
oraz organizacja wspólnego dojazdu na nabożeństwa samochodami osobowymi, tak aby zabrać ze sobą
mieszkających w pobliżu parafian. Rozważmy możliwość ogłoszenia „parafialnej niedzieli bez samochodu”.
Proponujemy organizację „nabożeństw pod osłoną nieba” z uwzględnieniem tematyki troski o stworzenie
np. w leśnych kościołach, ogrodach parafialnych itp.
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2. Parafia
Nasze domy parafialne powinny być przyjazne zarówno parafianom jak i całemu Stworzeniu. Podczas
remontów uwzględnijmy uwarunkowania środowiska, korzystajmy z ekologicznych technologii. Podczas
codziennego użytkowania naszych sal parafialnych, pomieszczeń kancelaryjnych oraz mieszkań
służbowych, pamiętajmy o racjonalnym wykorzystaniu: energii, wody, materiałów biurowych itp. Także
segregowanie śmieci przyczynia się do działań mających na celu dbałość o Stworzenie, dlatego parafie
powinny być w tym przykładem do naśladowania. Podczas spotkań parafialnych, szczególnie w takich,
w których bierze udział większa ilość osób istnieje pokusa, aby korzystać z naczyń jednorazowych.
Prosimy o używanie naczyń z materiałów biodegradowalnych.
3. Cmentarz
Nasze cmentarze są miejscem pamięci o zmarłych. Niestety nie wszystkie sposoby jej wyrażania są
przyjazne dla środowiska. W regulaminie cmentarza możemy umieścić informację o szkodliwym
oddziaływaniu tworzyw sztucznych, które masowo znajdują się na cmentarzach w postaci: bukietów,
wieńców, zniczy itp. Zachęcajmy do wyrażania pamięci o zmarłych używając naturalnych kwiatów,
zwykłych wieńców, zniczy wielokrotnego użytku.
4. Przestrzeń wokół kościołów i domów parafialnych
Place i ogrody wokół budynków parafialnych także świadczą o naszym stosunku do Stworzenia. Zdajemy
sobie sprawę, że pielęgnacja zieleni wymaga wielu nakładów. Niemniej zachęcamy do ograniczenia
utwardzania powierzchni przez brukowanie, asfaltowanie, betonowanie ciągów komunikacyjnych tam,
gdzie nie jest to konieczne.
Tekst w całości dostępny jest na naszej stronie internetowej, w zakładce Strona główna.
______________________________________________________________________________________________

Przegląd wydarzeń parafialnych


3 marca odbył się kolejny Kulig Parafialny doliną Czarnej Wisełki.

______________________________________________________________________________________________

Z życia Kościoła









3 marca w urząd proboszcza w Cieszynie - największej parafii ewangelickiej w Polsce – został
wprowadzony ks. Marcin Brzóska.
8 marca fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podała końcowy wynik zbiórki –
175 938 717zł. W tegorocznej zbiórce wziął udział także nasz kościół. W odpowiedzi na apel
Konsystorza zebrano 70 680zł.
9 marca w Katowicach obradował Synod Diecezji Katowickiej KEA. Podsumowano rok 2018,
przyjęto List Synodu w związku z trwającym Rokiem Troski o Stworzenie. Przyznano też nagrody
diecezjalne „Róże Lutra” – w tym roku wyróżniono Panią Gizelę Zając z Ozimka i Panią Bożenę
Polak z Katowic.
Biskup Kościoła wystosował do wiernych list pasterski z apelem o modlitwę o powołania do służby
w Kościele. Z pełną treścią listu można zapoznać się na naszej stronie parafialnej lub stronach
kościoła.
W dniach 28-30 marca w Bielskim Centrum Kultury odbyła się akcja ewangelizacyjna ProChrist pod
hasłem „Niewiarygodne?”. Można było uczestniczyć w niej zarówno na żywo w miejscu przekazu,
jak również w licznych lokalizacjach w całym kraju dzięki przekazowi internetowemu.

______________________________________________________________________________________________

Przygotowania Jubileuszu
450 lat Ewangelików w Żorach

Przed nami…
Tomasz Marek

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w Chrystusie!
Miało być krótko. I dobrze, bo coś słowa dziś się nie kleją.
W ramach obchodów 450 lat ewangelików w Żorach planujemy:
 utworzyć cykl „Kartka z kalendarza”, sekcję poświęconą historii naszej społeczności,
 zaprosić księży, którzy służyli w naszej parafii, do podzielenia się rozważaniami na łamach
Biuletynu,
 ustawić plansze wzdłuż ul. Kościuszki zachęcające do poznania historii ewangelików w Żorach,
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zorganizować grę terenową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
rozpropagować jubileusz poprzez sprzedaż koszulek, polówek i bluz z jubileuszowym logo,
ogłosić konkurs literacki,
wyjechać na rodzinną wycieczkę rowerową po okolicy (26.05),
zachęcić do wspólnego zastanowienia się nad Bożym Słowem w akcji „Z Biblią na co dzień”
(czerwiec),
 rozpocząć akcję cyklicznych wyjazdów do teatru (czerwiec),
 przygotować Dni otwarte parafii,
 śniadać na „Śniadaniu z Lutrem” (początek września),
 wyprodukować filmiki do upowszechnienia w serwisie YouTube (wrzesień),
 zorganizować wystawę zdjęć historycznych naszej społeczności,
 zainstalować tablicę pamiątkową w kościele (wrzesień),
 jubileuszowo świętować pamiątkę poświęcenia kościoła (8.09),
 zorganizować koncert zespołu „Pastores” (październik),
 przygotować projekcję filmu „Luter” (31.10),
 rozpocząć serię Dyskusyjnych Klubów Filmowych (DKF),
 …i pewnie coś pominąłem, za co tych, którzy angażując swoje siły, czas, a niejednokrotnie także
własne środki finansowe z góry przepraszam.
Jeszcze kilka(naście) zdań komentarza. Lista, choć długa, nie daje pełnego obrazu tego, czym zespół
powołany do zorganizowania całej tej serii wydarzeń się zajmuje. Nie będę zanudzał, podam tylko dwa
przykłady.
1. Powieszenie baneru z logotypem obchodów wymagało tego, żeby: zaprojektować logo, wypuścić wersję
do druku, wydrukować i powiesić (zwyżka, montaż). Jest! Trzyma się pięknie, dobra robota.
2. Organizacja gry terenowej oznacza: wymyślenie gry terenowej, wydrukowanie materiałów do pracy dla
uczniów (razy ilość grup, które będą brały udział w grze), wyprodukowanie gadżetów jako drobnych
nagród rzeczowych (długopisy, ołówki…), oraz… każdorazowego przeprowadzenia gry terenowej
(ilekroć jakaś szkoła wyrazi chęć uczestnictwa).
I pewnie znów o jakichś szczegółach zapomniałem, ale mniejsza z tym. Do czego zmierzam, to: cała ta
praca, która została już wykonana, wymagała… rąk do pracy, głów do przemyślenia, serc do
zaangażowania, sporo uśmiechu, i czasem dystansu do niepowodzeń i wpadek. Drogim, wspaniałym
ludziom (od naszych Grafików, przez Pomysłodawców, Inspiratorów i Wykonawców, aż po pana
z drukarni, który w sobotę otwierał dla mnie swój zakład) — już teraz Wam dziękuję za przywilej
współpracy z Wami. Jesteście super!
A Wy, drodzy Czytelnicy – dołączcie do nas! Serc, głów i rąk – im więcej, tym… więcej! Wspaniale będzie
przygotowywać z Wami taaaaki jubileusz!
______________________________________________________________________________________________

Informacje








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.)
Kwietniowe spotkanie Koła Pań w Żorach odbędzie się w czwartek 11 kwietnia o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy
Seniorów
na
spotkania
przedświąteczne po
niedzielnych
nabożeństwach.
W Warszowicach spotykamy się 7 kwietnia, w Żorach 14 kwietnia.
14 kwietnia w Żorach odbędzie się również kolejny Kiermasz Parafialny. Zapraszamy przed i po
nabożeństwie. Osoby przygotowujące asortyment kiermaszu prosimy o dostarczenie go na parafię do
soboty, 13 kwietnia, lub kontakt z organizatorami – radnymi Janiną Niemczyk i Szymonem
Samorajem.
Jak co roku, we wtorek po Wielkanocy – 22 kwietnia - w Żorach będzie miał miejsce Diecezjalny
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Mówcą będzie ks. Marcin Podżorski z Cieszyna, śpiew poprowadzi
zespół Odnowa ze Skoczowa. Początek o godz. 10:00.
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Najbliższe spotkanie żorskiego oddziału PTEw odbędzie się 27 kwietnia o godz. 17:00. Temat „Czym
jest Biblia” poprowadzi Mateusz Krzesiński. Zapraszamy.
Parafia w Tychach zaprasza na Śniadanie dla Kobiet 11 maja o godz. 10:00 w parafii. Gościem
spotkania będzie Pani Irena Wiklosz.
Trwa akcja charytatywna Diakonii KEA, Skarbonka Diakonijna – do końca czasu pasyjnego możemy
odkładać nasze ofiary w przygotowanych skarbonkach (lub np. w opisanej kopercie czy jakimkolwiek
innym pojemniku) i w okresie Wielkanocy przynieść do kościoła, byśmy mogli przekazać je Diakonii.
Do końca kwietnia musimy złożyć deklaracje podatkowe za rok 2018 – co oznacza, że do tego czasu
mamy możliwość przekazania 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego. Szczegóły
znajdziecie na parafialnej stronie internetowej.
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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

