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Hasło miesiąca: 

I odpowiedział Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje 

przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, 

i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się 

zlituję. 
/2 Mż 33,19/ 

 

Powitanie 

 Lato, słońce, wypoczynek… standardowe skojarzenia 

z okresem wakacyjnym, pozostają niezmienne. W ostatnich 

latach, niestety coraz częściej do tego sielankowego 

zestawu dołączają jeszcze krótkie, ale niebezpieczne epizody 

burz, wichur i ulew. Przychodzą nagle, nie trwają długo, ale 

podnieść się po nich to prawdziwe wyzwanie, nieraz nieosiągalne bez pomocy z zewnątrz. 

Z podobnymi „burzami” zmagamy się też w naszym życiu. Na szczęście, zawsze możemy 

polegać na naszym Bogu, który nie pozwoli zginąć swoim dzieciom. Prowadzi przez 

doświadczenia i jest obok nas, kiedy potrzebujemy wsparcia i kiedy wydaje nam się, ze 

poradzimy sobie bez niego. 

Łączony, wakacyjny, numer Biuletynu Parafialnego w dużej części poświęcony jest 

tematyce podróży. Znajdziemy tu wrażenia z, niedawno zakończonej, podróży dookoła 

świata, propozycję wyprawy sporo krótszej ale również bardzo ciekawej. Nie zabraknie 

też muzycznej propozycji „na drogę”. Stałym elementem Biuletynu są relacje z minionych 

wydarzeń w naszych parafiach i zaproszenia na nadchodzące spotkania. Natomiast 

podsumowanie czynności (chrztów, ślubów, pogrzebów) w naszych parafiach zamieścimy 

w kolejnym, wrześniowym numerze. Z życzeniami Błogosławionego czasu wypoczynku. 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj  

 

Wrażenia z podróży 
Dookoła świata 
Piszę ten tekst, będąc na maleńkiej wyspie u wybrzeży Belize. Kto z nas wie, gdzie to 

jest? Belize to małe państwo w Ameryce Centralnej. Wciśnięte między Meksyk 

a Gwatemalę. Mieszka tu około 330 tys. ludzi, kraj nie za duży, nieco większy od 

połączonych województw śląskiego i opolskiego. Jest to też jedyny kraj w tym regionie, 

w którym mówi się głównie po angielsku. Dla mnie było to zawsze miejsce, gdzieś 

bardzo, bardzo daleko, na krańcu świata, gdzie nie da się dostać. Po co więc jechać aż 

tak daleko? Dawna cywilizacja Majów, wyspy jak z katalogów turystycznych i bogata rafa 

koralowa przyciągają. 

Czy każdy z nas nie marzył kiedyś o dalekich podróżach? Czy nie patrzymy z zazdrością 

na innych, którym się udaje? Ja zawsze bardzo mocno wierzyłam, że kiedyś uda mi się 

wyjechać w taką podróż. Nie sądziłam, że tak szybko. Stało się tak, że jestem w tej chwili 

w podróży dookoła świata. 4 miesiące, niby nie krótko, ale też nie długo. Jak to jest być 

w takiej podróży? Bardzo dobrze. Milion pomysłów, jak powinna wyglądać trasa, gdzie 

pojechać, gdzie będzie dobra pogoda, a gdzie może być zimno. Jak się spakować? 

Pakowanie mimo wszystko nie jest najtrudniejsze. Trzeba tylko pamiętać, że wszystko to, 

co się zabiera będzie się nosić na plecach.  

Moja trasa podróży dookoła świata obejmuje następujące kraje: Singapur, Malezję, 

Filipiny, Australię, Nową Zelandię, USA, Belize, Gwatemalę, Meksyk i Kanadę. 

W niektórych miejscach spędzę więcej czasu, a w niektórych mniej. Wiele jest pięknych 

miejsc na świecie, w których człowiek chciałby zostać dłużej, ale są też takie, które 

porażają swoją biedą i brzydotą. Singapur to imponujące miasto wielkiego biznesu, 

z kolei na Filipinach spotkałam chyba najmilszych ludzi na świecie, biednych ale 

uśmiechniętych. 

Australia to inny świat. Przyroda i przestrzeń zniewalają. Kangury są na wyciągnięcie 

ręki, zupełnie odmienna od naszej, przyroda wbija się w pamięć na zawsze. Do tego 
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przyjaźni ludzie, najlepsza na świecie kawa i powiedzenie „no worries” (dos. „bez obaw”) 

jako przepraszam, dziękuję, nie ma za co.  

Hawaje to najpiękniejszy z ziemskich rajów. Kolory, kolory i jeszcze raz kolory. Światło, 

którego nie da się opisać słowami. Za to Kalifornia to mieszanka wielokulturowości, 

wielkich obszarów rolniczych, autostrad i zatłoczonych miast. Można ją polubić albo nie. 

Mnie zachwyciła.  

Jednak największe wrażenie do tej pory zrobiło na mnie miasto Christchurch w Nowej 

Zelandii. Już sama nazwa miasta jest ciekawa, oznacza ona dosłownie „Kościół 

Chrystusa”. 22 lutego 2011 roku miasto dotknął kataklizm. Prawie 400 tysięczne miasto 

zostało doszczętnie zniszczone – zginęło 185 osób, prawie 2000 osób zostało rannych, 

większość budynków w centrum miasta legło w gruzach. Jednym z nich była XIX wieczna 

anglikańska katedra. Zniszczona, obecnie nie nadaje się do użytku. Ponieważ wciąż nie 

rozpoczęły się prace rekonstrukcyjne, kościół ten pozostaje najbardziej przejmującym 

pomnikiem tragedii. Krótko po trzęsieniu pracownik katedry znalazł w gazecie informację 

o japońskim architekcie, który specjalizuje się w projektowaniu obiektów „nagłej 

potrzeby”. Shigeru Ban zaprojektował nową katedrę z prowizorycznych wręcz materiałów. 

Ma cementową podłogę, dach z pleksi a cała konstrukcja jest zrobiona z kartonu, 

lokalnego drewna i stali. Mimo tak prymitywnych budulców, wnętrze kościoła zaskakuje 

swoją skromnością i elegancją.  

W katedrze znalazłam wyłożoną zakładkę do książki z piękną modlitwą: 

„Boże mojej podróży, turystów i pielgrzymów. Dziękuję, że przywiodłeś mnie do tej 

Tymczasowej Katedry. 

Niech jej piękno, jasność i pokój przypominają mi o Tobie. Jak kartonowe filary katedry 

wznoszące się w górę, niech moja modlitwa wzniesie się do nieba. 

Jak jej przyjazne dla ziemi materiały są lekkie, tak niechaj będą i moje ślady stóp. 

O to wszystko proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, którego miłość jest na wielki. 

Amen” 
_____________________________________________________________________|Anna Lennert 
 

Podróż na wakacje 
Tajemniczy (ewangelicki) Dolny Śląsk 

Tuż przy drodze, niedaleko Jeleniej Góry, stoi stary, opuszczony kościół. Nie ma dachu, 

okien, kościelną wieżę, mimo widocznych ubytków w konstrukcji, wciąż wieńczy krzyż. 

Zaledwie jeden wyłom pozwala na dostanie się do wnętrza budowli, a tam naszym oczom 

ukazują się gęste zarośla, szczelnie wypełniające wnętrze tej świątyni. Umieszczona przy 

ulicy tablica wyjaśnia, skąd wzięły się te malownicze ruiny – „dawny poewangelicki 

kościół…”. Takich miejsc na Dolnym Śląsku jest o wiele więcej, w niemal każdej 

miejscowości można znaleźć przynajmniej ślad po świątyni luterańskiej. Niektórych już 

nie ma, inne, jak ten opisany, popadły w ruinę, jeszcze inne miały więcej szczęścia – do 

dziś pełnią swą funkcję i gromadzą wiernych, choć już innej społeczności… historia 

większości tych miejsc jest bardzo podobna. Wybudowane wysiłkiem lokalnego zboru, 

często wbrew trudnościom stawianym przez władze administracyjne, służące 

ewangelikom do lat 40. XX wieku. Wojenna zawierucha i, wywołana nienawiścią do 

wszystkiego, co „niemieckie”,  fala wysiedleń zaraz po wojnie, bardzo mocno dotknęły 

dolnośląską społeczność ewangelicką. Wobec braku luteran na tych ziemiach, pozostałe 

po nich świątynie zmieniły właścicieli lub, nikomu niepotrzebne zaczęły popadać w ruinę… 

warto poznać tę historię i poświęcić część czasu wakacyjnego wypoczynku na 

odwiedzenie regionu i poszukiwania śladów naszych braci i sióstr w wierze. 

Znakomitą bazą wypadową do takich poszukiwań będzie Jelenia Góra i Cieplice. Tu także 

nie brakuje śladów działalności ewangelików – w centrum miasta jeden z Kościołów Łaski 

(o dziwo, tablice informacyjne przy świątyni na temat ewangelickiej przeszłości milczą), 

w Cieplicach - uzdrowiskowej dzielnicy - przepiękny kościół Zbawiciela z barokowym 

wystrojem, czy Pałac Schaffgotschów. W okolicy nie brakuje miejsc noclegowych, a od 

niedawna na ich liście znajdują się pokoje gościnne oferowane przez jeleniogórską parafię 

ewangelicką (lokalizacja w ścisłym centrum Cieplic to duży atut!). Poszukiwaczom 

ciekawych historii i świadectw ewangelickiej obecności  mogę polecić (z własnego 

doświadczenia!) wyprawę na Dolny Śląsk. Zaskakująco wiele jest do odkrycia! 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj 
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Muzyka na wakacje 
Wciąż z nadzieją spoglądamy w górę… 
 

TGD 

„Wracam do domu” 

Jeśli na polskiej scenie muzyki chrześcijańskiej 

jest jakiś wykonawca, którego można określić 

mianem „gwiazdy” to stanowczo jest to grupa 

Trzecia Godzina Dnia. Historia zespołu liczy sobie 

już z górą 30 lat, w jego składzie w tym czasie 

nastąpiło mnóstwo zmian. Wiele z nich można 

usłyszeć na kolejnych płytach – muzyka TGD 

ewoluowała, pozostając przy pop-gospelowym 

trzonie coraz śmielej sięgała po inspiracje innymi 

muzycznymi gatunkami. Ta droga znajdowała 

wielu odbiorców, dość powiedzieć, że jedna 

z ostatnich płyt – „Uratowani” – uzyskała status 

Złotej Płyty (czyli ponad 15 tysięcy sprzedanych albumów). Na początku czerwca odbyła 

się premiera najnowszego krążka TGD. Tytuł, „Wracam do domu” może sugerować swego 

rodzaju powrót do korzeni… czy właśnie to znajdziemy wewnątrz minimalistycznego, choć 

pełnego symboliki, opakowania? 

Już pierwsze dźwięki, otwierającego płytę, utworu „Mów do mnie” dowodzą, że 

muzycznie TGD nie zamierza oglądać się wstecz, a wręcz wykonuje kolejny duży krok 

w przód. Bogata, nowoczesna aranżacja czyni z piosenki materiał do emisji w dowolnej 

stacji radiowej.  Takich utworów jest tu więcej. „Nadzieja” czy „Moja wolność”, to kolejne 

piosenki, w których, oprócz wartościowego tekstu, znaleźć można rozbudowaną, wręcz 

taneczną, warstwę muzyczną. 

Poszukujący klimatu „starego TGD” będą mogli usłyszeć go w innych pozycjach tego 

albumu. Do stylu, zaprezentowanego na poprzednich albumach grupy, nawiązują bardziej 

stonowane utwory, mocniej oparte o brzmienie chóru, „Jestem Twój”, „On otwiera oczy” 

czy tytułowe „Wracam do domu”. O gospelowych korzeniach zespołu przypomina z kolei, 

mocno osadzony w tej stylistyce „Chwalmy Go” (jedna z moich ulubionych piosenek na 

tym krążku).  

We „Wracam do domu” nie zabrakło hiphopowych występów, choć nie są one 

najmocniejszą stroną wydawnictwa. Rymy nie maja takiej siły, jak na poprzednich 

płytach, gdzie prosto i, nieraz uderzająco celnie, ujmowały prawdy wiary i życia 

z Bogiem.  

Gdybym miał wymienić jeden utwór, który szczególnie utkwił mi w pamięci, to pewnie 

byłaby to „Jego Miłość”, z tej bardziej tradycyjnej części materiału. Tekst i melodia 

współgrają tu ze sobą, podkreślając wymowę utworu. 

Podsumowując, najnowszy album TGD może być pewnym zawodem dla słuchaczy mocno 

przywiązanych do dotychczasowego stylu zespołu, jednak nadal otrzymujemy 

wartościowy, bardzo dobrze wykonany i przygotowany materiał z głębokim przesłaniem. 

Polecam więc tę płytę jako towarzyszkę wakacyjnego wypoczynku czy letnich podróży… 

Ramiona Ojca wciąż otwarte są 

Wracam do domu… 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj 
 

Relacja 
Przegląd Twórczości Artystycznej w Jastrzębiu 

XVI edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych 

i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej odbyła się w niedzielę, 12 czerwca, w parafii 

ewangelickiej w Jastrzębiu-Zdroju. Podobnie jak w poprzednich latach, przegląd 

rozpoczęło uroczyste nabożeństwo. W jego trakcie otwarta została wystawa „Moje 

hobby”, na której znalazły się, zgłoszone wcześniej, kolekcje uczestników wydarzenia. 



Biuletyn Parafialny – lipiec/sierpień 2016 

www.zory.luteranie.pl 

Przedpołudniowy program wypełniły warsztaty artystyczne oraz konkurs „Mam Talent”. 

Zwieńczeniem spotkania był koncert finałowy, w czasie którego zgłoszeni uczestnicy 

zaprezentowali przygotowane prezentacje. O klasyczne otwarcie koncertu zadbał Szymon 

Jarzyna z Żor, grający na organach. Kolejne występy były bardzo różnorodne, od 

młodzieżowych standardów, aż po tradycyjne pieśni kościelne czy utwory muzyki 

klasycznej. O dozę entuzjazmu i dziecięcej energii zadbał m.in. zespół żorskiej Szkółki 

Niedzielnej, który swoim, pełnym spontaniczności, występem zdobył serca 

zgromadzonych słuchaczy. W czasie koncertu poznaliśmy też laureata Stypendium im ks. 

bpa Tadeusza Szurmana. Zostało przyznane Esterze Welchar, perkusistce pochodzącej 

z parafii w Jastrzębiu-Zdroju. 
_______________________________________________________________________________  

 
Relacja 

Bo nikt nie ma z nas… Nabożeństwo Rodzinne 

W przedostatnią niedzielę czerwca odbyło się, ostatnie przed wakacyjną przerwą, 

Nabożeństwo Rodzinne. Tym razem spotkaliśmy się w Żorach, w porze tradycyjnego 

nabożeństwa porannego, by wspólnie podziękować Panu Bogu za kolejny rok szkolny 

oraz podsumować rok nauki lekcji religii w naszej parafii. Jak zwykle, we wspólnym 

śpiewie poprowadziła nas żorsko-warszowicka grupa muzyczna. Wśród pieśni pojawiły się 

też takie, które wielu z nas zna ze Szkółek Niedzielnych (w jednej z nich, wraz 

z muzykami, poprowadziły nas dzieci uczęszczające na Szkółkę w Żorach). W kazaniu, 

opartym o fragment Księgi Przypowieści Salomona, ks. proboszcz mówił o Mądrości 

wywodzonej z Bojaźni Bożej wskazującej na źródło Życia – Boże Słowo. Nabożeństwo 

zakończyło rozdanie Świadectw Nauki Religii i wyróżnień dla dzieci i młodzieży.  
 

Za nami pół roku comiesięcznych Nabożeństw Rodzinnych organizowanych 

naprzemiennie w Warszowicach i Żorach. Przy tej okazji podziękowania należą się 

wszystkim osobom, które w tym czasie miały swój wkład w ich przygotowanie 

i prowadzenie. Za Wasz czas i wysiłek włożony w to, byśmy mogli co miesiąc „na 

młodzieżowo” wspólnie uwielbiać naszego Pana, serdeczne dzięki! Jednocześnie 

zachęcamy kolejne osoby, by dołączyły do nas po wakacjach. Przed nami kolejne 

Nabożeństwa Rodzinne – przygotujmy je razem! Zachęcamy też do podzielenia się 

swoimi uwagami dotyczącymi pory i organizacji kolejnych nabożeństw! 
_______________________________________________________________________________  

 
Relacja 

Pamiątka Założenia Kościoła - Warszowice 

W ostatnią niedzielę czerwca (26.06) warszowicka parafia przeżywała uroczystość 

Pamiątki Założenia Kościoła ap. Piotra i Pawła.  To szczególne nabożeństwo rozpoczął 

występ chóru parafii ewangelickiej z Dębowca. Słowem Bożym służył proboszcz parafii 

w Mikołowie, ks. Kornel Undas.  

Uroczystość nawiązywała do wydarzeń z 20 czerwca 1980 roku, kiedy został wmurowany 

kamień węgielny pod budowę obecnej świątyni warszowickich ewangelików. Kościół, 

poświęcony 19 września 1981 roku, powstał na fundamentach wcześniejszego Domu 

Bożego, zniszczonego w czasie działań wojennych. 
_______________________________________________________________________________  

 
Zaproszenie 

Przytuleni – 67. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 

W dniach od 2 do 10 lipca w Dzięgielowie odbywać się będzie kolejny 

Tydzień Ewangelizacyjny. Przed nami 9 dni wypełnionych bogatym 

programem dla wszystkich grup wiekowych. Wykłady biblijne, seminaria, 

warsztaty, zajęcia sportowe, spotkania ewangelizacyjne i wieczorne 

koncerty, to wszystko (i jeszcze więcej) czeka na gości tegorocznego TE. 

Jak co roku, obok głównego programu dla dorosłych, jest przygotowany 

specjalny namiot, w którym będą się spotykać młodsi uczestnicy TE. 

Poranne wykłady biblijne w tym roku poprowadzi ks. Jan Kurko, 
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proboszcz parafii ewangelickiej w Bytomiu Miechowicach. Cykl wykładów nosi wspólny 

tytuł „Był sobie człowiek…” 

Główny punkt programu, czyli popołudniowe spotkanie ewangelizacyjne, jak co roku 

będzie kolażem śpiewu, rozmów i Słowa, które głosić będzie Dick Dowsett ze Szkocji. 

W czasie wieczornych koncertów będzie można posłuchać m.in. Tomka Żółtko, Kolah, 

Zespołu CME czy Mate.O. Będzie również okazja, by wysłuchać koncertu finałowego V 

Warsztatów Muzycznych w Cieszynie, które odbyły się w kwietniu. 

Poranne wykłady i popołudniowe ewangelizacje będą również transmitowane 

w Internecie. Więcej szczegółów nt. Tygodnia można znaleźć w programach dostępnych 

w parafiach oraz w Internecie na stronie www.te.cme.org.pl. Serdecznie zapraszamy 

do Dzięgielowa, ale również do Zelowa i Mrągowa, gdzie w okresie wakacyjnym również 

będą organizowane Tygodnie Ewangelizacyjne. 
_______________________________________________________________________________  

 
Zaproszenie 

Tydzień Dobrej Nowiny w Żorach 

W pierwszych dniach sierpnia (1-6.08) zapraszamy dzieci (w wieku szkolnym – Szkoła 

Podstawowa) do udziału w Tygodniu Dobrej Nowiny, który, w formie półkolonii, odbędzie 

się w parafii w Żorach.  

Koszt uczestnictwa (materiały, poczęstunek) wynosi 10 zł za dzień (czyli w przypadku 

uczestnictwa w całym programie TDN 60 zł). Istnieje możliwość zapisania dziecka na 

wybrane dni, ale zachęcamy do skorzystania z całego programu Tygodnia. 

Zapisy dzieci są przyjmowane w Kancelarii Parafialnej lub drogą telefoniczną do 15 

lipca. 

Zajęcia w ramach Tygodnia Dobrej Nowiny w Żorach będą się odbywać w godzinach 

9:00-13:00. 

W TDN mogą wziąć udział również młodsze dzieci, jednak w ich przypadku konieczna 

jest obecność opiekuna. 
_______________________________________________________________________________  

 
Ważna informacja dot. funkcjonowania kancelarii parafialnej w lipcu 
 

W związku z urlopem ks. proboszcza, podajemy informacje przydatne w kontakcie 

z parafią między 7 a 21 lipca. 
 

W lipcu dyżur w kancelarii w Żorach pełnić będzie pani Ruta Janota oraz praktykant 

delegowany przez Biskupa Kościoła   

W razie trudności w kontakcie z kancelarią, prosimy o kontakt z Panią Rutą pod nr 

telefonu: 880 683 112.  
 

W czasie nieobecności proboszcza, w razie potrzeby obecności księdza, opiekę 

duszpasterską sprawuje ks. Jan Raszyk z Jastrzębia. Numer telefonu do Parafii 

w Jastrzębiu:  

32/471 61 97.  
_______________________________________________________________________________  

 
Zaproszenia 
 W lipcu i sierpniu zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach o stałych 

porach – w Warszowicach o 8:00 i w Żorach o 10:00.  

 W związku z planowanymi działaniami owadobójczymi w kościele w Warszowicach, 

nabożeństwa 10 i 17 lipca odbędą się tylko w Żorach o godz. 10:00. 

Zapraszamy parafian z Warszowic w te dwie niedziele do Żor. 

 22 sierpnia w Żorach będzie miała miejsce, pierwsza po wakacyjnej przerwie, próba 

chóru kościelnego. Serdecznie zapraszamy na nią wszystkich, którzy chcieliby 

dołączyć do chóru, zarówno z Żor jak i Warszowic. 

 7 sierpnia w kościele w Pszczynie odbędzie się uroczystość wprowadzenia w urząd 

proboszcza tamtejszej parafii ks. Mirosława Czyża. Dotychczasowy proboszcz 
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pomocniczy parafii w Skoczowie został wybrany na duszpasterza pszczyńskiego 

zboru przez Zgromadzenie Parafialne 19 czerwca. Powierzamy sąsiednią parafię, 

wraz z jej nowym gospodarzem, Bożej Opiece. 

 
_______________________________________________________________________________  
 

Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. 
/Mk 9,50/ 

_______________________________________________________________________________  
 

Wakacyjny kącik dla dzieci 
 

 

 

Którędy na lody? 
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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 

ŻORY 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 32 4350124; 

 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

Kancelaria parafialna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek  

9:30-12:30  

środa: kancelaria nieczynna 

piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30 

niedziela: po nabożeństwie 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 32 4723447;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto:  

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 

czwartek 15:00-17:00 

niedziela: po nabożeństwie  

 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  

(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 
 

 

 

 


