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Hasło miesiąca:
Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla
ciała.

/Prz 16,24/

Parafialny
Żory Warszowice
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Obietnica, Deklaracja, Nauka

Powitanie
Szymon Samoraj

W kolejne urodziny Kościoła, jak zwykło się mawiać na Święta
Zesłania Ducha Świętego, tuż po uroczystościach Konfirmacji, jakie
przeżywaliśmy w naszych parafiach i tuż przed końcem roku
szkolnego, zwróćmy uwagę na trzy słowa, mocno związane z tymi
wydarzeniami: Obietnica, Deklaracja, Nauka.
Obietnica – zesłanie Ducha Świętego i powstanie Kościoła to wypełnienie obietnicy Jezusa, jaką dał
swoim uczniom przed śmiercią: „On da wam innego Opiekuna, aby był z wami na wieki – Ducha Prawdy,
którego świat nie może przyjąć (…) Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was.” (J 14,16-18). Ta
obietnica realizuje się także dziś. Duch Prawdy jest i działa wśród nas i przez nas, a historia Kościoła jest
przepełniona dowodami Bożej Opieki nad swoimi dziećmi. Bycie dziećmi tej Obietnicy to także
zobowiązanie do wrażliwości na cichy głos Bożego Pocieszyciela, odważnej deklaracji przynależności do
społeczności wierzących i wytrwałej nauki znaczenia tej przynależności. Czy jeszcze pamiętamy nasze
konfirmacyjne ślubowanie? Czy jesteśmy mu wierni? Czy tę wierność można zauważyć w naszych
codziennych relacjach?
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Biuletynu Parafialnego, w którym znajdziecie rozważanie
inspirowane biblijnym hasłem miesiąca, podsumowanie minionych wydarzeń jak również zaproszeń na te,
które przed nami. Polecamy!

2019
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Życie jest jak…

Rozważanie
ks. Wojciech Froehlich

Miłe słowa są jak plaster miodu, są słodyczą dla duszy i lekiem dla kości.

Drodzy w Chrystusie!

/Prz 16,24/

Czasami jest tak, że muszę zjeść coś słodkiego… zasiadając do pisania tego rozważania akurat odczułem
taką nieodpartą potrzebę i sięgnąłem do szafki, w której można znaleźć małe co nieco na osłodę lub
podniesienie poziomu cukru w organizmie. Znalazłem tam pudełko czekoladek, które w minioną niedzielę
otrzymałem od znajomego księdza. Takie ekskluzywnie zapakowane, markowe czekoladki mają to do
siebie, że w opakowaniu znajduje się ich zawsze strasznie mało… no tak maksimum dla dwóch osób, pod
warunkiem, że jedna z nich ma uczulenie na czekoladę… Ja, mimo stosowanych diet i szeregu kulinarnych
wyrzeczeń, nie mogę sobie odmówić tej odrobiny luksusu i od czasu do czasu zaglądam do naszej
domowej, słodyczowej półki. Gdy piszę o czekoladkach, to nieodpartym skojarzeniem jakie w tym
momencie przychodzi mi na myśl, jest filmowy bohater, niezapomniany Forest Gump, którego
stwierdzenie, że życie jest jak pudełko czekoladek i nigdy nie wiesz co ci się przytrafi, weszło do kanonu
najbardziej znanych cytatów filmowych. Tak rzeczywiście jest. W życiu spotyka nas wiele
niespodziewanych rzeczy, sytuacji, które mogą wprawić nas w zdumienie, zaskoczyć zarówno pozytywnie,
jak i negatywnie. By poznać smak, musimy sami skosztować, bo z opisu, nawet najlepszego (jaki możemy
znaleźć na opakowaniu), nie będziemy w stanie go poczuć.
Hasło czerwca, miesiąca, w którym pszczoły uwijają się, zbierając pyłek na łąkach i produkując miód,
który w przeciwieństwie do wspomnianych czekoladek, jest zdrowy i zalecany, mówi o międzyludzkich
relacjach, o tym w jaki sposób człowiek ma odnosić się do swoich bliźnich. Tak jak wspomniałem,
dotykają nas różne sytuacje, niektóre (pozostając w atmosferze zmysłów i wrażliwości kubków
smakowych) bywają gorzkie i cierpkie. Doświadczamy strat, rozstań, rozczarowań. Bywa, że odczuwamy,
jakby wszystko pod naszymi stopami się waliło. Szczególnie w takich sytuacjach niebywale ważne są
relacje jakie mamy z otaczającymi nas ludźmi. Życzliwość, szczere słowa otuchy i wsparcia mogą zdziałać
bardzo wiele. Nie tylko doraźnie, ale też długofalowo. Świadomość posiadania przyjaciół, którzy nie udają
przyjaźni, ale są w stosunku do nas szczerzy i pomocni, daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu nie bycia
osamotnionym, a to we współczesnym świecie rzecz niebywale cenna. Czując życzliwość otoczenia, ale
nade wszystko ludzką empatię, której potrzebujemy do normalnego funkcjonowania w świecie, we
wspólnocie, możemy podnieść się, poczuć ulgę na duszy i ciele i dziękować Bogu za tych wszystkich ludzi,
których spotykamy na naszej drodze i którzy sprawiają, że nasz świat przestaje być szary a znowu
nabiera barw. Jest moją modlitwą, abyśmy takich ludzi spotykali w naszych kościołach, w naszych
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parafialnych wspólnotach. To jest zadanie Kościoła Jezusa Chrystusa, nie instytucji kościelnej, ale nas
wszystkich jako żywych kamieni, z których ten Kościół jest zbudowany. Naszą misją, powołaniem, ale
także, zawsze to będę podkreślał, przywilejem jest być świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii
w tym świecie, wśród naszych bliźnich, wśród osób, które spotykamy na drodze naszego życia. Mamy
głosić Ewangelię i kłaść ją na serca i dusze ludzi jak plaster miodu, o którym pisze mądry król Salomon.
Naszą misją jest pozwolić ludziom zakosztować Bożej Miłości, zachęcać ich, aby sięgnęli po tę Miłość jak
sięgają do pudełka czekoladek i dali się zaskoczyć tym jak dobry jest Bóg!
Drodzy życzę Wam, abyście rozkoszowali się smakiem Ewangelii, która, w przeciwieństwie do pudełka
czekoladek, nigdy się nie kończy i nigdy dla nikogo jej nie zabraknie. Niech Chrystus wzmacnia nas
w naszych Parafiach, w naszym Kościele. Pozwólmy Bogu, aby używał nas do swojego dobrego dzieła, aby
ludzie widzieli w nas Jego naśladowców, którzy poznali i doświadczają Jego miłości na co dzień. Amen.
Przy tej okazji chciałbym podziękować za zaproszenie mnie do napisania tego rozważania i za możliwość
podzielenia się moją refleksją. Jednocześnie chcę, wraz z moimi najbliższymi, życzyć całej żorskiej Parafii
z okazji 450. rocznicy obecności ewangelików w Żorach, wytrwałości i mądrości w zwiastowaniu Jezusa
Chrystusa i w budowaniu wspólnoty.
______________________________________________________________________________________________

Szlakiem londyńskich muzeów
Spotkanie PTEw oddział Żory

Za nami…
Daniela Wiśniewska

Sztuka ponad wszystko. Londyńskie muzea były tematem spotkania PTEw w sobotę 25.05.2019r.
Prelegentem była pani Anna Flaga - absolwentka wydziału malarstwa ASP w Krakowie, a zarazem
doktorantka w dziedzinie sztuk plastycznych. Autorka spotkania przedstawiła nam pięć wybranych prze
siebie muzeów w Londynie, które sama zwiedziła w ekspresowym tempie dwóch dni. Londyńskie muzea są
ogromne, a te wielkie przestrzenie wypełnione są największymi dziełami światowej sztuki. Ciekawostką
jest to, że muzea w Londynie są za darmo, jedynie wystawy czasowe są płatne. Muzeum Historii
Naturalnej jest jednym z największych atrakcji Londynu. W muzeum tym znajdziemy eksponaty zwierząt
prehistorycznych oraz współczesnych w ich naturalnych rozmiarach. Stanowią one największą atrakcję
wśród zwiedzających, a w szczególności dzieci.
Kolejnym muzeum, przedstawionym przez panią Annę, było Muzeum Wiktorii i Alberta, stworzone przez
królów Anglii. Jest to największe Muzeum sztuki, rzemiosła artystycznego i użytkowego w Londynie.
Zbiory pochodzą z całego świata, m.in. kopia rzeźby Michała Anioła - Dawid, meble, tkaniny, stroje np.
japońskie kimona, ceramika, wyroby ze szkła, metalu, biżuteria, itp. Spore zainteresowanie wzbudza
oryginalny notes Leonardo da Vinci, jak również malarstwo i sztuka pochodzące z XVIII wieku, aż do
dzisiaj. Są tam zgromadzone dzieła takich artystów jak: Vincent van Gogh, John Constable, Rafael Santi,
czy Francisco Goya.
Trzecim pokazanym obiektem było Muzeum Nauki i Techniki, w którym przedstawione są takie unikatowe
eksponaty jak, oryginalny Apollo 10, lokomotywa Stephensona, maszyny parowe, oraz samoloty
z początku XXw.
W drugim dniu zwiedzane przez autorkę było muzeum narodowe - National Gallery, prezentujące
mnóstwo kolekcji dzieł malarstwa zachodnioeuropejskiego z lat 1250-1900, w tym zbiór obrazów
sławnych francuskich impresjonistów takich jak, Claude Monet, Paul Gauquin, Henri Rousseu, aż po
Vincentego van Gogh'a, który zdobył sławę dopiero po śmierci. Znajdują się tam również płótna malarzy
renesansu takich jak: Rembrandt'a, Rafael'a (znanego z licznych przedstawień Madonny) a także Carla
Grivelli. W muzeum tym organizowane są także warsztaty dla amatorów malarstwa.
Tate Britain - muzeum sztuki brytyjskiej prezentujące dzieła datowane od 1500-do czasów współczesnych,
od malarstwa poprzez zdjęcia, aż po ogromne instalacje. Na wystawie stałej prezentowane są dzieła
takich artystów jak: William Blake, John Constable, William Turner, Francis Bacon, Paul Gauguin,
natomiast w wystawie czasowej dzieła Vincent'a van Gogh'a.
Ostatnim muzeum, odwiedzonym przez prelegentkę spotkania, było Tate Modern. To najmłodsze muzeum
sztuki nowoczesnej w Londynie, powstało ono w 1992r. To nie tylko muzeum sztuki współczesnej
i nowoczesnej, z punktem widokowym na miasto, ale także centrum spotkań, z dużym wyborem opcji
kulinarnych. Na parterze budynku mieści sie księgarnia. Galeria Tate Modern powstała w niedziałającym
już od wielu lat budynku elektrowni. Jej ogromne wnętrza wypełniają obrazy i instalacje największych
współczesnych artystów takich jak: Pablo Picasso, Salvador Dali, oraz Rene Margritte. Znajdują tu się
również prace polskich artystów takich jak Wilhelm Sasnal.
Dzięki temu spotkaniu mieliśmy okazję zobaczyć dzieła wielkich mistrzów malarstwa oraz sztuki, lecz
największym Artystą i Kreatorem naszego życia jest Bóg, którego warto podziwiać jako Stwórcę.
______________________________________________________________________________________________
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Za nami…
Ewa Pustelnik

W dniu 26 maja, w niedzielne popołudnie, w ramach obchodów związanych z Jubileuszem 450 lat
Ewangelików w Żorach, odbył się rajd rowerowy. Zarówno pogoda jak i frekwencja dopisała. Liczba
uczestników przewyższyła nasze najśmielsze oczekiwania. W sumie w rajdzie wzięło udział ponad 70 osób.
Dzięki tak licznej grupie uczestników, nasz cel, czyli sumaryczne pokonanie 450 kilometrów, został
osiągnięty już w połowie trasy! Tam też zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. Trasa rajdu w głównej
części przebiegała przez szczejkowickie lasy, by finalnie zakończyć się w Parku Piaskowania, gdzie miało
miejsce wspólne ognisko, modlitwa , wesołe śpiewanie pieśni, oraz wspólne gry i zabawy. To był
doskonale spędzony czas. Dziękujemy wszystkim za udział, a szczególnie najmłodszym uczestnikom za
wytrwałość i dzielne pokonanie trasy!
______________________________________________________________________________________________

Przegląd wydarzeń parafialnych




Na przełomie maja i czerwca w obu naszych parafiach obchodziliśmy uroczystości Konfirmacji.
W niedzielę, 26 maja, trójka Konfirmantów, Roksana Buba, Michelle Obrębska i Olaf Niemiec,
składała ślubowanie w Warszowicach, natomiast tydzień później, 2 czerwca, w Żorach Nikol
Jakubczak, Julia Kryściak, Anna Maciejczyk, Ewa Maciejczyk, Filip Bogdanowicz, Adam
Chodór, Korneliusz Kaczmarczyk, Dominik Ligocki, Krystian Weisman i Dominik Weisman
deklarowali swoją wierność Bogu i Kościołowi. Przynosimy ich Wszechmocnemu Panu Kościoła
w naszych modlitwach.
3 czerwca w ogrodzie parafialnym po raz ostatni przed wakacjami spotkali się żorscy chórzyści, by
podsumować kolejny sezon prób i występów. 19 maja nasz chór brał udział w tradycyjnym
diecezjalnym Święcie Pieśni w Zabrzu.

______________________________________________________________________________________________

Z życia Kościoła





Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego, które odbyło się 27 kwietnia w Katowicach, wybrany został Zarząd Główny PTEw
kadencji 2019-2023. Prezesem Zarządu wybrano Józefa Króla z Jaworza, w skład Zarządu wszedł
m.in. Józef Chmiel, prezes żorskiego oddziału PTEw.
Odpowiadając na apel Synodu Kościoła w niedzielę Rogate (26 maja) do modlitwy dołączaliśmy
prośbę o powołania do służby w Kościele.
1 czerwca weszła w życie uchwała Synodu Kościoła sprzeciwiająca się tolerowaniu wszelkich form
przemocy i nadużyć seksualnych jakie mogły lub mogą występować w kościele. Pełny tekst
uchwały jest dostępny na stronach internetowych kościoła.

______________________________________________________________________________________________

Piknik Parafialny

Przed nami

W dniu 16 czerwca, czyli już za tydzień, zapraszamy serdecznie na coroczny piknik parafialny z okazji
zakończenia roku szkolnego. Prosimy w tym dniu zarezerwować sobie czas po nabożeństwie, tak, byśmy
mogli spędzić popołudnie wspólnie w ogrodzie parafialnym. Jak co roku będziemy piec kiełbaski na
ognisku. Chętnych prosimy o upieczenia ciasta lub przygotowanie sałatek. Dla najmłodszych, tradycyjnie
już, przygotowana będzie dmuchana zjeżdżalnia. Serdecznie wszystkich zapraszamy!
______________________________________________________________________________________________
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Przed nami

W ramach naszego jubileuszu 450-lecia ewangelików w Żorach, chcę zaprosić wszystkich parafian
w każdym wieku do wzięcia udziału w zbudowaniu kościoła! Nie takiego prawdziwego, raczej
symbolicznego, z odpowiednio do tego przygotowanych płaskich kamieni. Zadanie będzie polegać na tym,
aby każdy parafianin zabrał z kościoła jeden kamień, następnie napisał na nim swoje imię i nazwisko
i przyniósł do kościoła. Być może będzie trzeba pomóc osobom najmłodszym i najstarszym w naszej
parafii w wykonaniu zadania. Dzieci (i każdy, kto chce) mogą dodatkowo ozdobić swój kamień wg
upodobania. Być może ktoś obecnie przebywa za granicą lub z innych przyczyn nie może uczestniczyć
w nabożeństwach ale należy do naszej parafii. Możemy taki kamień przygotować w imieniu tej osoby.
Gotowy kamień przynieś 8 września, by przed jubileuszowym nabożeństwem włożyć go do specjalnie
przygotowanego z metalowej siatki wzorca kościoła, na pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Inspiracją do
tego pomysłu były słowa ap. Piotra: wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy (1 Piotr 2,
5). Bo Parafia, to żywi ludzie, żywe kamienie, które budują lokalną społeczność Powszechnego Kościoła,
istniejącego od 2000 lat, aż do skończenia świata.
Co będzie potrzebne: Markery permanentne w wybranych przez siebie kolorach, wspólne spotkanie przy
stole, odrobina zaangażowania, dobra zabawa. Nie stosuj mazaków i farb łatwo zmywalnych.
Terminy: Do końca czerwca postaraj się odebrać po niedzielnym nabożeństwie swój kamień. Weź tylko
jeden dla siebie i po jednym dla tych, którym pomagasz. Gotowy kamień przynieś na jubileuszowe
nabożeństwo 8 września.
Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tej inicjatywie! Każdy z nas przecież (z)buduje naszą parafię!
ks. Bartosz Cieślar
______________________________________________________________________________________________

Wycieczka na Równicę

Przed nami

W ramach obchodów Jubileuszu 450 lat Ewangelików w Żorach organizujemy wycieczkę na Równicę.
Wycieczka odbędzie się 01.09.2019 (niedziela). Będzie to niedziela rozpoczynająca nowy rok szkolny,
dlatego tym bardziej zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w tej inicjatywie! W tym dniu
nabożeństwo w Żorach odbędzie się wyjątkowo o godzinie 9:15, tak, by bezpośrednio po nabożeństwie,
czyli ok. 10:00 -10:15 wyruszyć autobusem spod kościoła do Ustronia. Planujemy aktywnie spędzić czas!
Dla chętnych proponujemy zdobycie Równicy pieszo, czerwonym szlakiem od strony Ustronia. Natomiast
osoby, które nie chcą wchodzić, wjadą autobusem na szczyt. Obydwie grupy spotykają się „Przy
Kamieniu” ok. godz. 12:30 - 13:00. Tam planujemy modlitwę i wspólny śpiew. Następnie, dla chętnych,
obiad w schronisku i czas wolny (możliwość skorzystania z licznych atrakcji, takich jak tor saneczkowy,
park linowy, strzelanie z łuków etc.). Chęć skorzystania z obiadu należy zgłosić organizatorom. Wyjazd
z Równicy ok. godz. 18:00 (w zależności od pogody). Koszt wycieczki ok. 25 zł, uzależniony od finalnej
liczny uczestników. Zapisy w kancelarii lub u katechety do dnia 23.06.2019. Ilość miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!
______________________________________________________________________________________________

Informacje







Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w czerwcu o stałych porach – o godz. 8:00
w Warszowicach i 10:00 w Żorach.
Nabożeństwa w niedzielę, 16 czerwca, połączone będą z zakończeniem roku szkolnego
i rozdaniem świadectw. Zapraszamy do Żor na nabożeństwo w liturgii młodzieżowej i piknik parafialny
w ogrodzie.
12 czerwca w Żorach odbędzie się Międzyparafialne Spotkanie Kół Pań. Temat poprowadzi diakon
Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Zapraszamy na godz. 16:00
Grupa uczestnicząca w Spotkaniach z Biblią zaprasza 18 czerwca do ogrodu parafialnego na spotkanie
Z Biblią na co dzień. Początek o godz. 18:00.
W niedzielę, 30 czerwca, parafia w Warszowicach zaprasza na uroczystość Pamiątki Poświęcenia
Kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00. W tę niedzielę nabożeństwo
w Żorach odbędzie się o godz. 8:30.
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W dniach 24-26 czerwca, w Wiśle Jaworniku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja
Duchownych. Uczestnicy pochylą się nad tematyką roku 2019 – troski o stworzenie. Przewidziana
jest również procedura typowania kandydatur na urząd Biskupa Kościoła przed jesiennymi wyborami.
Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na Tygodnie Ewangelizacyjne 2019. W dniach 29.06-7.07
w Dzięgielowie (to już 70. TED!), 21-27.07 w Zelowie i 18-25.08 w Mrągowie – wszystkie pod
wspólnym hasłem Pokój z widokiem. Z pełnym programem spotkań można zapoznać się na stronie
www.te.cme.org.pl.
W dniach 5-29 lipca Proboszcz będzie przebywa na urlopie. Szczegóły dotyczące zastępstw i działania
kancelarii parafialnej zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.
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Kącik dla dzieci
Quiz biblijny – Księga Przypowieści Salomona
Przeczytajcie z rodzicami 16 rozdział Księgi Przypowieści Salomona i odpowiedzcie na poniższe pytania.
(pytania pochodzą z książki Mega Quiz Biblijny)

1. Według 16 rozdziału Księgi Przypowieści co idzie przed upadkiem?
2. Włosy jakiego koloru są ozdobą dla korony?
3. Tygle i piece są dla srebra i złota, ale co poddaje próbie Pan?
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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

