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Hasło miesiąca: 

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie 

w miłości mojej. 
/J 15,9/ 

 

 

Powitanie 

Dlaczego Wielki Piątek jest jednym z najważniejszych świąt 

dla Ewangelików? Ile razy już zostałaś lub zostałeś 

skonfrontowany z tym pytaniem? Ile razy sam je sobie 

zadałeś? Wreszcie – jaka jest Twoja odpowiedź? 

Czas pasyjny zbliża się do swojego apogeum. Już niedługo 

wszyscy będziemy wspominać kilka, kipiących emocjami, 

dni, które zupełnie zmieniły losy świata. W tym Twój i mój los. Te dni pokazują nam, jak 

wielka jest miłość, którą Stwórca żywi dla człowieka. Nie tylko wydał na śmierć (wg 

Zakonu – ofiarę przebłagalną) za grzechy każdego z nas, zrobił wszystko, by 

przygotować ich (i nas) na przyjęcie tego niewyobrażalnego wręcz dowodu miłości.  

Miłości bez granic i bez wyjątków. 

Bez Wielkiego Piątku nie byłoby Wielkanocy. A jeśli nie byłoby Wielkanocy 

i Zmartwychwstania, to wydarzenia Bożego Narodzenia nie miałyby większego znaczenia.  

Niech ten czas pasji postawi nas w świetle tej Bożej Miłości. Byśmy ją docenili i w niej 

trwali. 

W marcowym Biuletynie zapewne zauważycie kolejną zmianę. Dotąd niemal wszystkie 

teksty, drukowane w kolejnych numerach, były podpisywane inicjałami autorów. Odtąd, 

pod rozmyślaniami czy relacjami, znajdziecie nazwisko osoby, która za danym tekstem 

stoi. Treść pozostaje bez zmian – rozmyślania, relacje, przegląd wydarzeń i zaproszenia. 

To wszystko znajdzie się w tym i w kolejnych wydaniach. 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj  

 

Rozmyślanie 
Przywrócony blask 
Zabawne jak to czasem w życiu bywa. Niepozorne, codzienne zdarzenia mogą 

naprowadzić nasze myśli na zupełnie inne tory, a rzeczy, które znamy, ukazać w nowym 

świetle. 

Mnie się to ostatnio przydarzyło u złotnika. Poszłam ze zwykłą sprawą - ponieważ minęło 

już kilka lat od kiedy nosimy z mężem nasze obrączki, postanowiliśmy oddać je do 

wyczyszczenia-wypiaskowania. Kiedy je odebrałam i założyłam swoją - oniemiałam. 

Wyglądała jak nowa. Ktoś może pomyśleć: przecież po to oddałaś ją do czyszczenia! 

Dokładnie! Miałam tego świadomość, a jednak efekt przeszedł moje najśmielsze 

oczekiwania. Dopiero po dokładnym przyjrzeniu się znalazłam kilka rys, najwidoczniej na 

tyle głębokich, że piaskowanie nie było w stanie ich usunąć. Codzienne noszenie obrączki 

sprawiło, że pierwotny blask złota przygasł. Pojawiły się rysy, zanieczyszczenia, cała 

obrączka zmatowiała. I chociaż wiedziałam, że nie jest tak błyszcząca jak dawniej, to 

przez codzienne jej oglądanie i brak porównania - wydawała mi się po prostu normalna. 

Dopiero kiedy odebrałam ją od złotnika zdałam sobie sprawę, jak bardzo codzienne życie 

przygasiło jej pierwotny blask. Do tego stopnia, że zastanawiałam się, czy ona 

rzeczywiście na początku tak wyglądała.  

I to skierowało moje myśli na trwający czas pasyjny. Pomyślałam: jak dobrze by było, 

żeby ten czas był takim wypiaskowaniem mojej relacji z Bogiem. Oczyszczeniem 

i wyposażeniem do dalszej drogi. 

Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, ale czujesz, że relacja z naszym Panem przygasła, 

spowszedniała, może nawet oziębła - Bóg mówi, że jesteś w Jego oczach drogi i cenny 

i On Cię miłuje (Iz 43,4). Być może na twojej „obrączce” też nagromadził się kurz, brud 

i rysy, ale pod spodem nadal jest złoto - codzienność nie zmieniła substancji, co najwyżej 

pokryła ją dodatkową niechcianą warstwą. Ofiara Pana Jezusa na krzyżu sprawiła, że 

stałeś się jak złota obrączka, czysta i doskonała. Niestety, póki żyjemy na ziemi, nadal 
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zdarzają nam się upadki i grzechy. Jeśli za nie żałujemy i pokutujemy, nie trwamy 

w nich, ale chcemy poddać się oczyszczeniu - jest dla nas nadzieja. 

Zachęcam Cię, nie upadaj na duchu, módl się o oczyszczenie, o „wypiaskowanie”, a Bóg 

ma moc Cię podźwignąć i oczyścić, tak że sam będziesz się dziwił: czy ja rzeczywiście 

kiedyś tak świeciłem? Boże Słowo mówi o oczyszczaniu złota i srebra między innymi 

w księdze Malachiasza 3,3 i Zachariasza 13,9. Pozwól, aby Bóg podźwignął Cię w tej 

Pasji, abyś mógł czerpać z Jego obietnic: Bóg Cię nie porzuci ani nie opuści (List do 

Hebrajczyków 13,5-6), ma myśli o pokoju dla ciebie i o tym, aby przygotować ci 

przyszłość (Jeremiasza 29,11), chce dać ci siłę i moc w obfitości (Izajasz 40,29-31), chce 

zaspokoić twoje potrzeby (List do Filipian 4,19), chce abyś bezpiecznie mieszkał i był 

wolny od strachu (Przypowieści Salomona 1,33), chce, abyś miał życie wieczne (List do 

Rzymian 6,23). Te i wiele innych obietnic Bóg ma dla swoich dzieci.  

A może w swoim sercu wiesz, że nie znasz Boga, nie wiesz kim jest, nigdy nie żałowałeś 

prawdziwie swoich grzechów, czujesz, że samo wyszlifowanie nic nie da, bo tak po 

prawdzie, to nie ma co szlifować. Zamiast cennej relacji z Bogiem, jest pustka, jest 

obojętność, może jest strach? Może właśnie czas postu jest dobrym momentem na 

szukanie Boga? On obiecał w księdze Jeremiasza 29,13-14, że gdy go będziecie szukać, 

to da się znaleźć i objawi się wam. 
___________________________________________________________________|Ewa Issel-Cieślar 

 

Rozmyślanie 

Miłość, do której nie mamy prawa 

„Miłość, do której nie mamy prawa” - to tytuł, który zaintrygował mnie podczas 

przeglądania pewnej, już kiedyś przeczytanej przeze mnie, książki, którą zapewne znają 

również niektórzy z was: „Jezus naszym przeznaczeniem” Wilhelma Buscha. Autor pisze 

w niej, że do miłości Jezusa Chrystusa nie mamy żadnych praw, ponieważ jest ona dla 

nas prezentem. Dalej opowiada osobiste przeżycie z czasów II wojny światowej, kiedy to 

kolejny raz siedział w więzieniu, w bardzo zimnej, ciasnej celi z jednym małym okienkiem 

przy suficie. Tęsknił za żoną, dziećmi, pracą i młodzieżą, którą się wówczas zajmował. 

Beznadziejna sytuacja z brakiem widoków na jakąkolwiek poprawę. Wilhelm był 

załamany, ba! skrajnie zrozpaczony. Czy sami byliście kiedyś w podobnym stanie? Myślę, 

że z różnych przyczyn każdy z nas kiedyś znalazł się w tragicznym położeniu i może 

zrozumieć, jak czuje się wtedy inny człowiek.  

Wilhelm Busch opisuje dalsze wydarzenia tak: „I w tym momencie do mojej celi wszedł 

Pan Jezus. Bo ON żyje i potrafi wchodzić przez zamknięte drzwi, mogę to poświadczyć. 

Wszedł i nagle ujrzałem, jak umiera na krzyżu, umiera za mnie, grzesznika. I usłyszałem 

Jego Słowa: „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.” 

I nagle spłynął na mnie z Jego rąk taki strumień Bożej miłości, że ledwo mogłem to 

wytrzymać, o mało mi serce nie pękło. I zrozumiałem, że to jest ta miłość, na którą nie 

zasłużyliśmy, do której nie mamy prawa, miłość, która jest nam podarowana. 

Ta miłość istnieje również dla nas! Dlaczego pozwalamy, aby jej strumień płynął gdzieś 

obok nas?  
__________________________________________________________________|Magdalena Kaleta 

 

Relacja 

Spotkanie autorskie z Lidią Czyż 
W ramach lutowego spotkania żorskiego koła pań, gościliśmy u siebie Panią Pastorową 

Lidię Czyż wraz z mężem. Lidia Czyż jest nauczycielką, współorganizatorką spotkań dla 

kobiet, w tym corocznych Śniadań dla Kobiet w Wiśle. To autorka licznych artykułów 

i opowiadań w czasopismach: „Zwiastun Ewangelicki", „Warto" i „Nasze Inspiracje". 

Będąc prawnuczką i wnuczką księdza, córką pastora a obecnie także żoną księdza (ks. 

Leszek Czyż), wielokrotnie spotykała się z ludźmi szukającymi w swych trudnych 

sytuacjach pomocy duszpasterza. Jest wiele historii, w których Bóg działa w niesamowity 

sposób w życiu człowieka. On nigdy nikogo nie przekreśla, nie spisuje na straty, ale 

szuka i leczy to, co zranione. Dla Boga nie ma przypadków beznadziejnych, każdy w Jego 

oczach jest cenny, dla każdego ma wszystko perfekcyjnie zaplanowane, choć często tego 

kompletnie nie pojmujemy. Dopiero z perspektywy lat, oglądając się wstecz, widzimy jak 
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pewne „zbiegi okoliczności” układają się perfekcyjnie w całość, jak puzzle układanki i jak 

wielki wpływ miało to na takie czy inne, podjęte przez nas, decyzje. Historie te nieraz są 

tak zagmatwane, tak niesamowite, że stały się inspiracją do dwóch powieści: „Mocniejsza 

niż Śmierć” i „Narodziny Perły”. 

Czasem nawet  nie zdajemy sobie sprawy z tego, że gdy opowiadamy innym, w jaki 

sposób Bóg działa w naszym życiu, jak nas prowadzi, wspiera czy wyrywa z trudnych 

sytuacji, to poprzez takie świadectwo oddajemy swemu Panu chwałę. Dajemy też 

słuchaczowi nadzieję – bo skoro ŻYWY BÓG działa TU i DZIŚ w moim życiu, to tak samo 

i TOBIE MOŻE POMÓC. I w końcu sami siebie umacniamy w tym co właściwe: takie 

wspomnienia, przepełnione wdzięcznością do Boga za konkretne „cuda” w naszym życiu, 

szczególnie są nam potrzebne w chwili, gdy przychodzi kolejna ciemna dolina, przez 

którą trzeba nam przejść. Choć w takich sytuacjach pojawia się lęk, obawy, drży nasze 

serce, to Boża mądrość nam podpowiada: „Popatrz, Pan Cię wtedy prowadził! Zaufaj Mu, 

a On wszystko obróci ku dobremu! Przecież należysz do Króla Królów, dla którego nie ma 

rzeczy niemożliwych!”. 

 Dajmy się więc sami prowadzić naszemu Panu i bądźmy Jego dobrym  świadectwem dla 

innych, autorce zaś życzymy Bożego błogosławieństwa w dalszej służbie dla Pana, niech 

Bóg używa jej jako swojego narzędzia i przez jej pracę i służbę nam wszystkim 

błogosławi. 
____________________________________________________________________|Grażyna Jarosz 

 

Relacja 

Parafialna zabawa karnawałowa (6.02.2016) 

6 lutego w sali OSP Warszowice odbyła się zabawa karnawałowa, organizowana przez 

Radę Parafialną. Żeby zabawa mogła się odbyć, należało ją przygotować. 

Przygotowania na sali rozpoczęły się już w piątek. Wzięli w nich udział parafianie 

i tegoroczni konfirmanci wraz z Księdzem. Należy przy tej okazji podziękować wszystkim 

ofiarodawcom, a w szczególności pani Ewie Jaschkowitz, która przekazała mięso 

drobiowe, paniom, które upiekły ciasta czy rodzinom, które przekazały obrane ziemniaki. 

Zostało także ofiarowane mleko i jajka, a także obrusy, serwetki i świeczki. Oprócz ofiar 

rzeczowych, wiele osób uczestniczyło w przygotowaniach i pomagało w trakcie zabawy. 

Nasze panie swoją pracę w kuchni zaczęły już o 10 w sobotę, a skończyły w niedzielę nad 

ranem. Serdecznie dziękujemy im za ich wkład pracy. Do obsługi, w większości, została 

poproszona młodzież z naszej parafii, która też spisała się na medal.  

Sama zabawa rozpoczęła się o godz. 19 przywitaniem Księdza, później parkiet należał już 

do uczestników imprezy, których bawił zespół ,,Kredyt". Uczestnicy byli bardzo 

zadowoleni, stoły uginały się od jedzenia ,a dobry humor nikogo nie opuszczał. Nie dziwi 

więc, że wszyscy z utęsknieniem czekają na następną zabawę już za rok. Zysk z zabawy 

zostanie przeznaczony na remont dachu na plebanii. 
______________________________________________________________________|Ruta Janota 

 

Relacja 

Prace porządkowe w Warszowicach 
W styczniu rozpoczęła się, zaplanowana wcześniej, wycinka drzew przy naszym kościele. 

Pierwszy etap prac obejmował ścięcie modrzewi wzdłuż płotu cmentarnego. Drzewa były 

utrapieniem wszystkich, którzy mają bliskich na cmentarzu parafialnym. Igły leżały 

wszędzie, a pomniki były brudne od soków. W planach na przyszłość mamy posadzenie 

tui wzdłuż tego płotu. Drugi etap obejmował wycięcie choinek przy schodach do kościoła. 

Musiały zostać usunięte ze względu na planowany remont schodów. Trzeci etap, chyba 

najtrudniejszy, polegał na wycięciu lip, praktycznie wrośniętych w płot od strony 

ul.Boryńskiej. Pracami tymi zajęła się rodzina Hejnoł, Gogółka i Plinta, za co serdecznie 

im dziękujemy. 
______________________________________________________________________|Ruta Janota 
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Relacja 

O Kolumbii w Muzeum – lutowe spotkanie PTEw 

6 lutego 2016 r., po raz kolejny w Muzeum Miejskim w Żorach, odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Tym razem prelekcję pt. „Po-

między-kulturami. Kolumbia” poprowadziła Anita Czerner-Lebedew, etnolog 

i antropolog, prezes Stowarzyszenia MALOKA, adiunkt w żorskim muzeum. Podczas 

spotkania mogliśmy się zapoznać z historią, kulturą i przyrodą Kolumbii. Prelekcja 

wzbogacona była zdjęciami i wspomnieniami z podróży prelegentki. 

Ten duży kraj, trzykrotnie większy od Polski, boryka się z wieloma problemami, między 

innymi z uchodźcami, zbrojną partyzantką i kastowością społeczeństwa. Prelekcja została 

przyjęta z ogromnym zainteresowaniem przez bardzo licznie zebranych uczestników. 

Na koniec czekała na nas niespodzianka w postaci występu zawodowych muzyków 

z Kolumbii – wystąpili Edi Sanchez i Alex Morales. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Przegląd wydarzeń parafialnych 
 W trzecią niedzielę czasu pasyjnego, 28 lutego, w żorskim kościele odbyło się trzecie 

Nabożeństwo Rodzinne, połączone ze spowiedzią i Komunią Św. Jak zwykle, 

kazanie wygłosił ks. Bartosz Cieślar, a wspólny śpiew i liturgię prowadziła młodzież 

z warszowickiej i żorskiej parafii.  

 W minionym miesiącu w żorskiej parafii odbył się pogrzeb śp. Tymoteusza 

Muchowicza. Przeżył nieco ponad miesiąc. Niech nasz Pan ma w swojej opiece 

pogrążonych w smutku rodziców i bliskich zmarłego chłopca. Pamiętajmy o nich 

w swoich modlitwach.  
_______________________________________________________________________________ 

 

Komunikat 

Inwentaryzacja cmentarza w Żorach 
Na początku bieżącego roku została wykonana 

dokładna mapa geodezyjna cmentarza wraz 

z inwentaryzacją grobów. Groby zostały 

ponumerowane i opisane w odpowiednim 

segregatorze, zgodnie z przepisami prawa 

kościelnego. Dzięki temu możemy odnaleźć grób 

i jego lokalizację w kilka chwil, nanosić 

rezerwacje nowych miejsc, prowadzić 

dokumentację księgową cmentarza. W związku 

z trwającym jeszcze uzupełnianiem danych 

dotyczących grobów, informuję: 

1. Jeśli posiadasz rezerwację wolnego, nieoznakowanego, miejsca na cmentarzu, 

zgłoś to w Kancelarii. Zaznaczymy to miejsce na mapie cmentarza, aby omyłkowo 

nie pochowano tam innej, niż wskazana przez ciebie, osoby. 

2. Możesz sprawdzić, czy grób, którego jesteś opiekunem, jest opłacony, czy też jego 

prolongata minęła. Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i pochówku zmarłych, przy 

ostatnim pochówku miejsce jest opłacone na 20 lat. Po tym okresie prolongujemy 

na kolejne 10 lat lub pisemnie rezygnujemy z miejsca na cmentarzu (np. Pan X 

został pochowany w roku 1995, zatem miejsce jest opłacone do roku 2015. 

Analogicznie, dla pochówku z 1994r. – do 2014r. itd.). Grób opłacić można u pani 

Księgowej, w Kancelarii Parafialnej lub przelewem, podając w jego tytule: 

Prolongata za miejsce na cmentarzu dla śp. X Y. 

3. Może się zdarzyć, że grób widnieje jako nieopłacony, a prolongata została 

uiszczona. Przedłóż druk/przelew, a odnotujemy to w inwentaryzacji. 

Z góry dziękuję za pomoc. 

Ks. Bartosz Cieślar 

 
 



Biuletyn Parafialny – marzec 2016 

 
Zaproszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w marcu.  

 Warszowice Żory 

Niedziele 8:00 10:00 
Tygodniowe Nabożeństwa Pasyjne 
(Środy) 

16:00 17:30 

Wielki Czwartek 16:00 17:30 
Wielki Piątek 16:00 10:00 

17:30 
Wielkanoc 8:00 10:00 
Poniedziałek Wielkanocny 8:30 10:00 

 Panie zapraszamy na 11 marca na godz. 17:00 do Golasowic. Odbędzie się tam 

spotkanie w ramach Światowego Dnia Modlitw Kobiet. 

 We wtorek, 15 marca, zapraszamy na spotkanie Koła Pań w Warszowicach. 

 Seniorów naszych parafii zapraszamy na przedświąteczne spotkania. 

W Warszowicach zapraszamy do parafii w niedzielę, 13 marca, po nabożeństwie. 

W Żorach spotkanie odbędzie się po nabożeństwie w Niedzielę Palmową, 20 marca, 

w budynku parafialnym. 

 Zapraszamy też na kolejne Nabożeństwo Rodzinne, które odbędzie się w kościele 

w Warszowicach 20 marca (Niedziela Palmowa) o godz. 17:00. 

 Pasyjne Dni Skupienia dla dzieci i młodzieży odbędą się w Żorach, podobnie jak 

w poprzednich latach, w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę od godz. 10:00. 

Zapraszamy. 

 Jak co roku, zapraszamy na Bezsenną Noc (Wielka Sobota/Wielkanoc). Tym razem 

odbędzie się ona w Wiśle-Centrum. Początek programu o godz. 22:00 (26 marca). 

Polecamy to spotkanie. 

 Młodzież zapraszamy na tradycyjny poświąteczny Diecezjalny Zjazd Młodzieży 

Ewangelickiej w Żorach. We wtorek, 29 marca, rozpoczynamy o godz. 10:00. 

 Przypominamy, że między 1 a 5 sierpnia tego roku planujemy przygotować Tydzień 

Dobrej Nowiny dla dzieci. Dalsze szczegóły będą ogłaszane w kolejnych miesiącach, 

ale ten termin już można rezerwować. 
 

 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) 
 

Na wniosek Rady Parafialnej w Żorach, ks. proboszcz 
Bartosz Cieślar zwołuje Zgromadzenie Parafialne 

w sprawie gospodarstwa rolnego w Gogołowej na dzień  

20 marca 2016r. 
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