
Biuletyn Parafialny  
    Żor i Warszowic 

 

Przywitanie Ks. Bartosz Cieślar 
 

Przyroda budzi się w tym roku bardzo powoli. Ale czy na pewno?  
A może właśnie reguluje swój właściwy czas? Po zimie przyszło 
prawdziwe przedwiośnie! A nie od razu lato, jak w latach 
poprzednich. Przyroda odpoczywa od wzmożonej aktywności 
człowieka i, jak widać, nabiera swojego zdrowego tempa.  
Pan Jezus zachęca, aby obserwować przyrodę i uczyć się rozpoznawać 
znaki czasu. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo 
figowe i na wszystkie drzewa; gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami 
poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, 
wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. (Łk 21,29-31). Biblijna miara 
właściwego czasu jest prosta. Najlepsza pora na szukanie Boga jest 
zawsze… tu i teraz. Najlepszy odpoczynek, dający wytchnienie 
całemu człowiekowi, jest w Jego obecności. Najlepszą motywacją do 
pracy, do aktywności, jest Jego miłość i Jego obietnice. Tu. I teraz.  
Przyroda doskonale wie, w którą stronę ma się rozwijać, jakie ma 
zadania, jak wypełnić to, do czego została stworzona. Tak to 
zaprojektował sam Stwórca. My też zostaliśmy stworzeni do bycia w 
bliskiej relacji z Bogiem. Daliśmy się zwieść i straciliśmy to, co 
mieliśmy. Ale tęsknota w nas pozostała. Od wieków szukamy tego 
Źródła, które pozwoliłoby nam zaspokoić tą tęsknotę.  
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest 
Królestwo Boże. Czy widzisz, co się dzieje? Czy wiesz, jak blisko jest 
Królestwo Boże? Najlepszy czas, aby zacząć szukać Boga właśnie się 
zaczął. Rozpocznij od modlitwy! Ona jest jak ziarno, które zacznie 
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kiełkować, pokonywać różne przeszkody i „wychodzić na 
powierzchnię”, dając o sobie znać. We właściwym czasie przyniesie 
też swój dobry owoc. Siej tych ziaren jak najwięcej! I pamiętaj też  
o swojej parafii, by owoc naszych modlitw przyniósł mnóstwo 
owocówJ. 
 
Moc modlitwy wstawienniczej Daniela Wiśniewska 

 

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo 
Chrystusowe. Gal 6,2. 
Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za 
drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa 
sprawiedliwego. Jk 5,16 
 
To był słoneczny, lecz chłodny sobotni dzień 03. lutego 2018r., gdy 
otrzymałam od bliskiej mi osoby wiadomość, że jej siostra jest  
w stanie krytycznym, w wyniku obecności sepsy, z zapaleniem płuc  
i zerowej odporności. Została ona wprowadzona przez lekarzy  
w śpiączkę farmakologiczną. Obiecałam wtedy i postanowiłam, że  
z całych sił i determinacji będę się modlić o jej siostrę.  
Mijały dni i tygodnie, a chora nadal leżała w śpiączce, pod 
respiratorem i całą gamą aparatur ratujących życie. W międzyczasie 
trzykrotnie ją reanimowano. U mnie jednak w pewnym momencie, 
podczas modlitwy, zrodziło się przeświadczenie, że Agnieszka 
wyzdrowieje, później przerodziło się ono niemalże w pewność.  
Po upływie około miesiąca Agnieszka poczuła się lepiej. Wybudziła 
się ze śpiączki, mimo ostrej niewydolności płuc. Jedno z płuc było 
prawie martwe. Tego doszły problemy z nerkami. Rozpoczęła się 
walka o uzdrowienie jej zniszczonego doszczętnie płuca i nerki.  
Po jakimś czasie, płat po płacie martwego płuca zaczął się samoistnie 
regenerować, co wprawiło lekarzy w zdumienie. Agnieszka bardzo 
szybko wracała do zdrowia. Aktualnie wyszła z sepsy bez żadnych 
efektów ubocznych, jedynie z małymi śladami na płucach, mimo że 
wcześniej lekarze nie wierzyli w jej zupełne wyzdrowienie. Bóg  
w cudowny sposób ją uzdrowił, nie pozostawiając praktycznie śladu, 
po tak ciężkiej chorobie. Dla nas była to ogromna radość, a dla mnie 
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cudowne doświadczenie i ogromna wdzięczność Bogu. W ten sposób 
Bóg powołał mnie do modlitwy wstawienniczej. Pamiętam, że 
wcześniej, w swoich modlitwach, pytałam się Pana, o jego plany dla 
mnie. To doświadczenie było dla mnie Bożą odpowiedzią. Od tego 
czasu mam wiele przykładów cudownych wyzdrowień właśnie dzięki 
modlitwie wstawienniczej. W każdym przypadku staram się mówić o 
Jezusie, o cudownej Jego mocy, o łasce i niesamowitej Jego trosce, bo 
przecież najważniejsze jest uzdrowienie duchowe! Pan Bóg pragnie, 
aby takie czy inne doświadczenie powodowało ważny zwrot  
w naszym życiu, mocniejsze przybliżenie się do Niego.  
Będąc w grupie modlitewnej od momentu jej zawiązania, czyli od 
12.11.2018r. w naszej parafii, mamy wspólnie wiele niesamowitych 
doświadczeń Bożego działania (zachęcam Drogi Czytelniku do 
dołączenia). 
W Słowie Bożym spotykamy wiele przykładów modlitwy 
wstawienniczej, w której Bóg ma upodobanie. Wśród wielu 
przykładów, szczególnym jest modlitwa wstawiennicza samego Pana 
Jezusa, tzw. Arcykapłańska modlitwa, zapisana w ew. Jana  
w 17 rozdziale. 
Gdy modlimy się za innych, stajemy się kanałem Bożego 
błogosławieństwa dla nich, tym samym zwiększamy moc Bożego 
działania. Wstawiając się za innych, Bóg również działa na nas 
samych, by przyciągnąć nas bliżej do siebie. On pragnie byśmy stale 
trwali w modlitwie, przez to wzrastali w Nim, jednocześnie uświęcali 
się, dzięki ogromnej łasce naszego Pana. Nawet sama modlitwa 
wstawiennicza zmienia nas, utwierdza w wierze, dodaje skrzydeł,  
a przede wszystkim pogłębia relację z Bogiem. Chociaż Bóg nie 
zawsze odpowiada na nasze modlitwy tak, jakbyśmy chcieli, jednak 
powinniśmy w zaufaniu poddać się Jego woli, ponieważ On ma 
zawsze najlepsze rozwiązanie i daje nam to, co jest najlepsze dla nas 
i dla osoby, o którą się modlimy. Kochani, módlmy się za siebie 
nawzajem!  
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Piękne i niezniszczalne      Louie Giglio 
 

Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; 
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy.  

2 Kor 4,8 
Nic tak nie błyszczy jak diamenty. One jednak nie tylko ładnie 
wyglądają, diamenty są także najtwardszą naturalną substancją znaną 
człowiekowi. Słowo diament pochodzi od greckiego słowa 
oznaczającego „niezniszczalny”. Tylko inny diament może zrobić 
rysę na diamencie. Są one tak twarde, że czasami są używane jako 
narzędzia do cięcia, mielenia i wiercenia. Diamenty są rzadkie  
i drogie, ponieważ tworzą się w bardzo szczególnych warunkach.  
Diament powstaje z czystego węgla, podobnie jak grafit (który jest 
wkładem w twoim ołówku). Jednak żeby powstał diament, przez długi 
czas potrzebne jest oddziaływanie ekstremalnych ciśnień oraz bardzo 
wysokich temperatur. Zazwyczaj dzieje się to około 160 kilometrów 
pod powierzchnią Ziemi - dlatego wulkany są dobrymi „fabrykami” 
diamentów. Kiedy wulkan wybucha, diamenty „wystrzeliwują”  
w górę!  
Czyli… w bardzo ciemnym miejscu, pod dużym ciśnieniem, 
naciskiem, tam gdzie jest gorąco, powstaje coś pięknego  
i niezniszczalnego. Czy byłeś kiedyś w takim ciemnym miejscu? Lub 
działałeś pod presją lub w stresie? Czy to możliwe, że Bóg 
wykorzystał ten czas, aby stworzyć coś pięknego  
i niezniszczalnego? Kiedy czujesz, że ze wszystkich stron naciskają 
na ciebie różne problemy, nie poddawaj się. Bóg nie pozwoli, żeby 
cię przytłoczyły. On wykorzysta ten trudny czas, aby uczynić cię 
silniejszym i nauczyć cię polegać na Nim samym. Ufaj Mi, zwłaszcza 
kiedy jest ci ciężko. On tworzy coś pięknego i niezniszczalnego.  
   
Intencje modlitewne z Open Doors 

 

KAMERUN - Aby schronić się przed atakami islamistycznego 
ugrupowania Boko Haram, wielu chrześcijan mieszkających  
w północnym Kamerunie opuściło swoje domy i uciekło w góry. 
Proszę, módlcie się, aby Jezus ochronił nas przed Boko Haram – 
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mówi Mary. Módlcie się, aby Pan zmienił serca bojowników i aby 
nawrócili się do Niego – prosi inny chrześcijanin. 
DZIECI - W krajach i regionach, gdzie Kościół Jezusa Chrystusa jest 
prześladowany, dzieci chrześcijan często cierpią szczególnie mocno. 
Ze względu na wiarę rodziców i często własną wiarę w Jezusa, często 
doświadczają oni wykluczenia i dyskryminacji.  
Prosimy, módlcie się za dzieci prześladowanego Kościoła, aby Jezus 
pocieszał i wzmacniał ich wiarę. Módl się, aby ufały Panu Jezusowi, 
stając się wiernymi naśladowcami we wrogim środowisku. Módl się 
także za ich rodziców, którzy często stoją przed trudnymi wyborami, 
na przykład: czy powinni nadal wiernie naśladować Jezusa, nawet 
jeśli zagraża to ich dzieciom. 
RZĄD KOREI PÓŁNOCNEJ domaga się, aby założyciel państwa 
Kim Ir Sen był czczony jako wieczne słońce, a jego syn Kim Dzong 
II jako wybrany wybawca.  
System działa pod pewnymi względami jako kontr-projekt do wiary 
chrześcijańskiej. Kim Ir Sen odpowiada Bogu Ojcu, Kim Dzong Il - 
Synowi, a ideologia Juche [czyt. dżucze] opracowana przez Kim Ir 
Sena imituje Ducha Świętego. Każdemu, kto nie kłania się 
monumentalnym posągom Kim Ir Sena i Kim Dzong II, wzniesionym 
w całym kraju, grożą surowe kary a nawet obóz pracy. Rząd domaga 
się bezwarunkowego oddania państwu i jego przywódcom. Stańmy po 
stronie chrześcijan, którzy muszą żyć w tym systemie. 
Módlmy się o zakończenie kultu przywódcy, aby coraz więcej ludzi 
ujrzało kłamstwa, propagandę i rozpoznało uwalniającą prawdę 
Jezusa Chrystusa. Aby Jezus dał północnokoreańskim chrześcijanom 
mądrość jak obchodzić się z panującym kultem. Aby Bóg chronił 
chrześcijan przed sytuacjami, w których powinni publicznie czcić 
przywódców a także o głód i ubóstwo. 
 
Modlitwa o konfirmantów  Waltraud Froehlich 
Panie i Zbawicielu daj, aby Twoje Słowo wzbudziło wiarę  
w sercach tegorocznych konfirmantów i było ich największym 
skarbem. Panie Jezu daj im serca szczere i wzbudź w nich wierność 
wobec Ciebie i Twego Kościoła. Panie, udziel im mocy Swego Ducha 
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Świętego, proszę utwierdź ich w wierze, by zawsze ufali Twemu 
miłosierdziu. Duchu Święty oświeć ich światłem Swej Prawdy. 
Spraw, aby wyznawali swą wiarę i pozostali jej wierni do ostatniej 
chwili życia. Amen.  
 
Uroczystość Konfirmacji odbędzie się w Żorskiej Parafii 16 maja o 
godz. 10:00. Pamiętajmy w modlitwie o naszych konfirmantach, czyli 
o Lence, Nataszy, Krystianie, Pawle, Czarku, Kamilu G., Kacprze  
i Kamilu K.  
W dniu 13 maja odbędzie się nabożeństwo w Święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego, połączone z egzaminem tegorocznych 
konfirmantów.  
 
Remont centralnego ogrzewania w plebanii  
w Warszowicach 
 
Tak jak pisaliśmy wcześniej, konieczna jest wymiana centralnego 
ogrzewania w plebanii w Warszowicach z powodu przestarzałej 
konstrukcji i technologii.  Roboty planowane są na okres po sezonie 
grzewczym, czyli maj - czerwiec. Serdecznie dziękujemy za 
wpłacone na ten cel datki, jest to na dzień dzisiejszy 10.050 zł.  Koszt 
wymiany Centralnego Ogrzewania wynosi około 69 tyś. zł. Bardzo 
prosimy o wsparcie tej inicjatywy. Ofiary można wpłacać po 
nabożeństwie na listę w zakrystii lub na konto parafii  
w Warszowicach z dopiskiem PIEC.  
 
Remont dzwonów w Żorach - ostatnia prosta 

 

W dniu 7 maja wysłaliśmy ostatni dokument wymagany przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed wydaniem 
pozwolenia na remont. To oznacza, że już wkrótce przystępujemy do 
pracy!  
Droga formalna trwała wyjątkowo długo. Nie doświadczyliśmy 
żadnych przeszkód ani utrudnień ze strony Urzędu Konserwatora, jak 
zwykle mogliśmy liczyć na konkretne wskazówki, niestety  
w dobie pandemii wszystkie pisma i uzgodnienia musiały odczekać 
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swoją kolej. Ostatecznie zmieniliśmy zakres remontu dzwonów, 
stalową konstrukcję, po konsultacji ze specjalistami, nakazał 
Konserwator pozostawić. Szacunkowy koszt zostaje wyliczony na 
kwotę 34.000zł. Do najważniejszych prac należy: Założenie 
specjalistycznych wciągarek do ściągnięcia dzwonów w komorze 
dzwonowej, zdjęcie jarzm i serc dzwonów, zabezpieczenie dzwonów 
na czas remontu, wykonanie nowych jarzm, wykucie nowych serc 
dzwonów, montaż jarzm do dzwonów, podniesienie dzwonów  
i posadowienie na stanowiskach dzwonowych, montaż napędów, 
montaż serc, podłączenie automatyki, uruchomienie  
i odbiór techniczny.  
Do tej pory zebraliśmy 19.930zł! Bardzo dziękujemy! Wierzymy, że 
pozostałą kwotę uda nam się zebrać w odpowiednim terminie.  
 

Perła na wieży kościoła w Żorach 
Pozostając w temacie dzwonów, warto podkreślić, że nasz mniejszy 
dzwon przedstawia dużą wartość zabytkową i historyczną. Dzwon ten 
odlała słynna niemiecka ludwisarnia Ulrich w roku 1912. Firma 
Ulrich wykonała jeden z największych kołysanych dzwonów  
w Europie, który znajduje się w katedrze w Kolonii i waży 24 tony. 
Wiele instrumentów odlanych na początku XX wieku nie przetrwało 
rekwizycji z czasów I i II wojny światowej. Nasz mały dzwon 
przetrwał, prezentując dobry poziom zakładu ludwisarskiego  
i klasyfikuje się do grupy dzwonów dobrej jakości. Jest w pełni 
funkcjonalny (oprócz osprzętu) a jego dźwięk ocenia się na poziom 
bardzo dobry.  
Prawdopodobnie przed I wojną światową nasz kościół „Zbawiciela” 
posiadał więcej dzwonów z ludwisarni Ulrich, chociaż jest to tylko 
hipoteza. Wzmianka na ten temat znajduje się w książce Straty 
wojenne, zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945. Tom III. 
Wymienia ona trzy dzwony o wadze 31 kg (umieszony na szczycie 
wieży, pod krzyżem? A może był w posiadaniu parafii, z zamiarem 
umieszczenia go? Brak informacji na ten temat), 407,5 kg oraz 828 
kg. Wszystkie trzy mogły zostać skonfiskowane w 1942r.  
Specjalistyczna opinia zawiera taką notkę: Dzwony znajdujące się na 
dzwonnicy przedstawiają ogromną wartość historyczną. Zostały nam 
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przekazane w depozycie dla przyszłych pokoleń. Niezbędne jest 
podjęcie natychmiastowych działań restauratorskich, gdyż  
w obecnym stanie mogą ulec bezpowrotnej utracie. 
 
Czynności parafialne 
• W kwietniu chrzest w Żorach przyjęła Zuzanna Drózd.  
• W Warszowicach pożegnaliśmy śp. Marcina Brzemińskiego oraz 

śp. Fryderyka Kurkowskiego.  
• W Żorach pożegnaliśmy śp. Elżbietę Cyroń, śp. Jerzego Jarosza 

oraz śp. Ottona Oelszlaegera.  
 
Ofiary zamiast kwiatów 
 

W imieniu Rad Parafialnych w Żorach i Warszowicach, dziękuję za 
składane ofiary zamiast kwiatów przy uroczystościach 
pogrzebowych. Zachęcamy do tej formy uczczenia pamięci osoby 
zmarłej. Jeśli taka forma wydaje ci się właściwa, możesz złożyć 
ofiarę przed pogrzebem, podając księdzu nazwisko swoje lub 
rodziny, w imieniu której składasz ofiarę zamiast kwiatów, lub trochę 
wcześniej na konto parafii. Kwota ofiary pozostaje anonimowa. 
Dziękujemy!  
 
Ogłoszenia  
 

1. Bardzo prosimy o niewrzucanie do kontenerów na cmentarzu  
w Żorach liści, ziemi ani gałęzi. Tego rodzaju odpady lepiej zostawić 
za domkiem gospodarczym. Bardzo dziękujemy.  
2. Parafia w Warszowicach włączyła się w pomoc ofiarom pożaru 
rodziny z Warszowic, zbierając na ten cel datki. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy okazali swoją pomoc. Przekazaliśmy 4.700 zł. 
Dodatkowo rodzina z Parafii z Wisły Malinki przekazała na ten cel 
1.200 zł.  
3. Nasze Parafie w Żorach i Warszowicach organizują dwa obozy. 
Jeden dla dzieci, roczniki 2007-2011, w dniach 15-20 sierpnia  
w Wiśle Jaworniku z opłatą 650 zł za osobę oraz obóz dla młodzieży 
pokonfirmacyjnej w Istebnej w dniach 22-26 sierpnia. Koszt 550 zł.   



 9 

4. Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane dla parafian  
z Warszowic i Żor, które przygotowujemy w kościele w Żorach. 
Bardzo się cieszymy, że od jakiegoś czasu na wszystkich spotkaniach 
są parafianie z obu parafii. Jest jeszcze sporo miejsca!  
Spotkania modlitewne organizujemy w poniedziałki o godz. 19:30.  
Spotkania z Biblią odbywają się dwa razy w miesiącu, obecnie 
poznajemy znaczenie i sens przypowieści Pana Jezusa. Tematy 
spotkań zgłaszają parafianie. Dodatkowo spotkania są nagrywane  
i udostępniane na grupie w komunikatorze WhatsApp. Jeśli chcesz, 
możesz w każdej chwili dołączyć do tej grupy, możemy też 
udostępnić nagranie w innej formie! Daj tylko znać.  
Spotkania uwielbiające odbywają się raz w miesiącu, na tą chwilę są 
najliczniejsze. Przesłane myśli uczestników:  
„Wchodzę w inny wymiar ... ze zgiełku i pośpiechu .... i mam czas pomyśleć, 
wytchnąć i przenieść się myślami w inne miejsce…”  
„przeprosić, poprosić i podziękować za wszystko Bogu ... to jak przegląd 
samochodu i doładowanie akumulatorów, bez czego nie możemy pewnie 
wyruszać w dalszą drogę, bez obaw z radością ciesząc się na cel podróży.”  
„nie mogę się doczekać kolejnego spotkania! Chwała Bogu za ten czas 
wyciszenia, śpiewu, modlitwy!”.  
„Dla mnie takie spotkanie to najwyższa forma uwielbienia naszego Boga - 
śpiew, modlitwa, czytanie Biblii. Po takim wieczorze człowiek wychodzi 
podbudowany i umocniony i sam z siebie chce żyć według nauki 
wypływającej z Pisma Świętego.” 
„Czas, gdy jestem w stanie całkowicie odłączyć się od innych rzeczy i być 
bliżej Niego - nie zaśmiecając myśli sprawami codziennymi.” 
„To czas, gdy wszystko inne zostaje z tyłu i staje się mniej ważne. Czas 
prawdziwej społeczności z Panem i innymi wierzącymi.” 
„Dla mnie wieczory uwielbienia to taki czas, kiedy mogę tworzyć relacje z 
Panem. Czas, kiedy wszytko inne, co może mnie rozpraszać czy odciągać od 
Boga, zostaje gdzieś przed drzwiami a ja mogę się skupić na tym co 
najważniejsze.” 
„Dla mnie te wieczory to czas zatrzymania, złapania odpowiedniej 
perspektywy, ponownego obrania właściwego kierunku.” 
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Zaproszenie 
 

Drodzy Parafianie. Warto się przełamać, przyjść na któreś z naszych 
spotkań chociaż raz, „na próbę”. Zobaczyć. Na każdym spotkaniu Bóg 
może czymś nas obdarzyć, coś poruszyć, coś przekazać. Słowo Boże 
zachęca: Pobudzajmy się do okazywania miłości i do dobrych 
czynów. Nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to niektórzy mają  
w zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy - zwłaszcza gdy widzimy 
zbliżający się dzień powrotu Pana. Hebr. 10,24-25.  
 
Ważne terminy: 
 
Data Parafia Wydarzenie 
13. maja 2021r.  Żory Egzamin Konfirmantów 

16. maja 2021r.  Żory Konfirmacja 

13. czerwca 2021r.  Warszowice 
Żory 

Nabożeństwo z okazji Zakończe-
nia Roku Szkolnego 

13. czerwca 2021r. TVP 3 Retransmisja nabożeństwa  
z Żor 

20. czerwca 20201r.  Warszowice 40. Pamiątka Założenia Kościoła 

4-14 lipca 2021r.  Dzięgielów Tydzień Ewangelizacyjny 

15-20 sierpnia 2021r. Warszowice 
Żory 

Obóz dla dzieci w Jaworniku 

22-26 sierpnia 2021r. Warszowice 
Żory 

Obóz dla młodzieży i tegorocz-
nych konfirmantów w Istebnej 
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Biskup Marian Niemiec zaprasza na wczasy 
diecezjalne w Sorkwitach na Mazurach od 10 do 
20 sierpnia. Piękne spokojne miejsce, dobre 
warunki pobytu, rewelacyjne wyżywienie, 
jezioro, plac zabaw, urokliwy kościółek – to 
wszystko do dyspozycji uczestników. Do tego 
wyjątkowa atmosfera, którą stworzymy. 

Uczestnikami mogą być osoby samotne, rodzice z dziećmi, 
dziadkowie i babcie z wnukami. Program pobytu zostanie tak 
dostosowany, żeby odpowiadał każdemu uczestnikowi.  
Koszt całkowity z dojazdem tylko 1600 zł od osoby. Dla dzieci 
zapewnione zniżki. Zapisy w kancelarii diecezjalnej, adres mailowy: 
diec.katowicka@luteranie.pl,  wpisowe 300 zł nr konta 06 1020 2313 
0000 3102 0020 3240. 
Zapisy przyjmujemy do 15 maja 2021 r.  Ilość miejsc jest ograniczona.  

 
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 
 

Parafia Ewangelicka w Żorach 
ul. Osińska 4; 44-240 Żory  
tel: 32/435 01 24;  
e-mail: zory@luteranie.pl  
konto:  
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

Parafia Ewangelicka w Warszowicach 
ul. Boryńska 1; 43-254 Warszowice  
tel: 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 

piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00 
niedziela: po nabożeństwie 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów materiałów 
wykorzystanych w Biuletynie Parafialnym. 
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Dla dzieci  
 

Napisz lub narysuj w chmurce za co możesz dziękować Panu Bogu?  

 


