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Hasło miesiąca: 

Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy 
przyjmować i złego 

/Hi 2,10/ 
 

 
Powitanie 
Każdy z nas zapewne dobrze pamięta dzień swoich urodzin. 
Z reguły scenariusz jest podobny. Od rana ci, którzy nas 
znają i pamiętają (lub ewentualnie zostali poinformowani 
przez portale społecznościowe), na różne sposoby składają 
życzenia. Jakie? Niemal wszystkie sprowadzają się do 
nieśmiertelnego „wszystkiego najlepszego”. Spróbujmy sobie 

wyobrazić, jak wyglądałby nasz świat, gdyby wszystkie one się spełniły. Od sukcesu do 
sukcesu, pełna radość, żadnych zmartwień, o chorobach czy śmierci nie wspominając 
(no, chyba, że po, równie zgranych, stu latach)… piękna wizja? To raczej pewne, że, 
prędzej czy później, taka sielanka zwyczajnie by nam się znudziła. To doświadczenia, 
trudne wyzwania, kształtują nasz charakter. Choć, gdy się pojawiają, wolelibyśmy ich 
uniknąć, to jednak codzienne zmaganie się z problemami jest głównym napędem 
rozwoju. Właśnie dlatego nasza droga do Boga nie jest szeroka i przestronna, a wąska 
i nierówna. Błogosławieństwem jest pewność, że z Nim żadne przeciwności nam 
niestraszne. 
W październikowym numerze Biuletynu Parafialnego sporo o przyjmowaniu dobrego 
i złego, w nawiązaniu do biblijnego hasła miesiąca. Nie zabraknie także podsumowań 
wydarzeń parafialnych ostatnich tygodni. Zachęcam do lektury. 

____________________________________________________________________________|SS  
Choćby figi nie zakwitły 
Rozmyślania w Święto Żniw 
Trudny to był rok dla rolników. Pomimo wykonania właściwie wszystkich prac i ogromu 
włożonego w rolę trudu, zbiory były marne. Praktycznie już od wiosny ich uprawy były 
narażone na skutki braku opadów, a palące słońce niszczyło walczące o przetrwanie 
roślinki… 
Wracając z wakacyjnej wyprawy, widziałam całe połacie wypalonej słońcem kukurydzy. 
Obok ludzie uprawiali ziemię pod nowe zasiewy. Pomimo tego, że widzieli zniszczone 
plony, nie opuścili rąk w bezradności, lecz pracowali dalej w nadziei, że ich wysyłek tym 
razem się opłaci… 
Nasz Pan wyposażył nas w cudowny dar – nadzieję. To nadzieja daje siły, to ona podnosi 
nas z rozpaczy, z poczucia klęski i z upadku. To ona, pomimo, że nasz trud nie zawsze 
się opłaca, pozwala trwać, bo „dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, 
zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc.” (I Mż 8,22). 
Trudno jest z jednakową wdzięcznością przyjmować zło i dobro z ręki Naszego Ojca. 
Trudno wierzyć, że to, co w naszym życiu nazywamy złem, utrapieniem, nieszczęściem, 
jest tak samo cenne, jak dobro. A jednak, patrząc na wstające co rano słońce tego lata, 
kiedy żadna chmurka nie dawała nadziei na opady, doszłam do wniosku, że tego 
„dobrego” w naszym życiu też może być czasem za dużo. Bez chmur i deszczu słońce nie 
byłoby dla nas aż tak cenne. Brak opadów spowodował przecież tego lata wiele szkód, 
a ludzie daremnie szukali ochłody i oczekiwali deszczu, tak potrzebnego dla nas i naszego 
otoczenia. Tak też i w naszym życiu, gdyby nie było „złego”, nie potrafilibyśmy doceniać 
tego, co dobre i przyjemne – „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” – zwykliśmy 
często powtarzać to sprawdzone przez wiele pokoleń powiedzenie. To nasz Pan wie 
najlepiej, co ma komu dać. To On w swej dobroci pozwoli nam przetrwać ten, 
„skromniejszy” w darach rok. To przecież ufni w Jego prowadzenie i opiekę, możemy być 
pewni, że i w czasach niedostatku nakarmi nas, jak naród izraelski na pustyni. 
Powierzając się Jego opiece, możemy być pewni, że nie otrzymamy ani za mało, ani za 
dużo – dokładnie tyle, ile nam potrzeba, bo z Jego błogosławieństwem i to „mało” jest dla 
nas wystarczające. 
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Dziękując Mu kolejny raz za dary z Jego ręki, dziękujmy też za „zło”, które uczy nas 
doceniać „dobro”, bo, żeby nasze życie było błogosławione, musi w nim być i jedno 
i drugie, według Jego mądrości nam darowane. Tyle razy widzieliśmy jak zło w naszym 
życiu On zamienia w dobro… 
Dziękujmy Mu też za nadzieję, bo to ona pomaga nam  mimo wszystko trwać i oczekiwać 
zawsze Jego pomocy. To ona daje pewność, że jesteśmy – będąc Jego dziećmi – pod 
najlepszą opieką, to On sprawia, że, pomimo niepowodzeń, możemy być bezpieczni 
i radośni. Jak dzieci pod opieką rodziców! 

 
„Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, 

Oliwki owoc chybiłby, rola dała marny plon. 
Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów. 

Jednak w Panu radość będę miał, 
Jednak w Panu radość będę miał, 

Rozraduję się w Bogu zbawienia mego, 
Moją siłą jest Pan!” 

/”Choćby figi nie zakwitły” Śpiewnik TE/ 
_____________________________________________________________________________|DS 
Remont mieszkania 
Kiedy w parafii ma nastąpić zmiana proboszcza, Rada Parafialna zawsze podejmuje się 
oceny mieszkania służbowego parafii i zakresu koniecznych prac.  Pierwsze nasze 
spotkanie w sprawie mieszkania odbyło się po ogłoszeniu wyników wyborów. 30 czerwca 
spotkałem się z ks. seniorem, aby omówić zakres prac. Proboszcz wskazał potrzebę 
generalnego remontu kuchni i łazienki i wymiany podłogi w przedpokoju. Stan 
pozostałych pomieszczeń wymagał kolejnych prac, których zakres trudno było ocenić bez 
obecności specjalisty. 
W pierwszej połowie lipca odbyło się spotkanie Rady Parafialnej z wykonawcą. Już wtedy, 
w celu określenia kosztów, należało podjąć decyzję odnośnie zakresu prac w mieszkaniu. 
Należało zdecydować o: starej, nie spełniającej norm bezpieczeństwa instalacji 
elektrycznej, skorodowanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, sufitach wskazujących na 
spory ubytek ciepła z pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym oraz podłogach 
drewnianych, które pokrywało kilka warstw farby. Z czasem pojawiały się kolejne 
pytania, np. o nieprawidłowo wykonaną ścianę między kuchnią a łazienką. Akurat ten 
problem rozwiązał się sam, gdyż w trakcie prac ściana nieoczekiwanie zawaliła się. 
Oprócz kosztów dochodziła walka z czasem i trudności w podejmowaniu kluczowych 
decyzji na odległość (z Wołczyna). Ostatecznie udało się w lipcu stworzyć szacunkowy 
kosztorys na kwotę 58 tys. zł. potrzebny do zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki 
z Funduszu Pożyczkowego Kościoła.  
Czy można było obniżyć te koszty? Oczywiście. Można było zostawić sufity bez 
docieplania ich. Można było zastosować możliwie najtańsze materiały a podłogi wyłożyć 
wykładziną. Braliśmy taką opcję pod uwagę, licząc się z tym, że trzeba będzie za jakiś 
coś poprawiać i reperować. Inne „cięcia” wymagałyby planowania remontu w najbliższych 
latach. Zastanawialiśmy się nad taką opcją, aby remont podzielić na dwa, może trzy, 
etapy. To jednak zawsze oznacza większe koszty i nieoczekiwane, szeroko pojęte 
problemy.   
Na początku sierpnia spodziewaliśmy się już, że zakończenie remontu w planowanym 
terminie (26 sierpnia) jest niemożliwy. Dlaczego? Zbyt wiele pojawiało się komplikacji 
i nieoczekiwanych napraw. Sam też, mając za sobą kilkanaście mniejszych i większych 
remontów w poprzedniej parafii, niechętnie godziłem się na ustępstwa i kompromisy, bo 
te dają o sobie znać po czasie. Dlatego przy „rozkopanym” mieszkaniu trzeba zrobić to, 
co możliwe, aby już nie ingerować więcej w tą samą pracę.  
Podsumowując, w mieszkaniu wykonano m.in. następujące prace: 
Usunięto ponad 30-letnią boazerię w przedpokoju, kuchni i pokoju dziennym. Ocieplono 
prawie wszystkie sufity. Usunięto podłogę w przedpokoju. Poddano podłogi cyklinowaniu 
w 4 pomieszczeniach. Wykonano nową łazienkę i kuchnię. Założono nową instalację 
elektryczną. Wykonano nowe podłączenia wodne i kanalizacyjne. Wyrównano ściany w 3 
pomieszczeniach i przedpokoju. Założono panele podłogowe w przedpokoju i sypialni. 
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Zabezpieczono spróchniałe krokwie dachowe nad pokojem dziennym i kuchnią. 
Wykonano liczne poprawki i naprawy budowlane.  
 
W imieniu Rady Parafialnej dziękuję wykonawcy - p. Gerardowi Stańkowi za pełen 
profesjonalizm pracy. Za najróżniejsze prace i pomoc dziękuję p. Bronisławowi 
Niemczykowi, p. Jankowi Cimale,  p. Januszowi Bartoszkowi i p. Piotrowi Bienioszkowi. 
____________________________________________________________________ _______|xBC 
|Działania Rad Parafialnych 
 

Warszowice Żory 
- organizuje remont chodników 
na cmentarzu wraz z innymi 
pracami poprawiającymi 
estetykę cmentarza. 
- przygotowuje się do 
pierwszego etapu remontu 
dachu plebanii.  
- podjęła uchwałę o konieczności 
wymalowania pomieszczeń na 
parterze i korytarza plebanii. 

- przygotowuje kolejną umowę 
z NovaMedem, na wynajem 
„Przedszkola” na kolejne 5 lat. 
- określa przydatność 
nieruchomości w Gogołowej i jej 
ewentualne wykorzystanie w 
przyszłości. 
- Uchwaliła warunki współpracy 
z nowym opiekunem cmentarza. 

_______________________________________________________________________________ 
Módl się o: 

• całą społeczność parafian w Żorach i Warszowicach, 
• owocną pracę duszpasterską księdza, katechetów i nauczycieli szkółek 

niedzielnych,  
• lekcje religii i szkółki niedzielne, 
• mądrość i Boże prowadzenie dla obu Rad Parafialnych, 
• skuteczne załatwianie formalności wynikających ze zmiany proboszcza, 
• ludzi zaangażowanych w różne formy aktywności w naszych parafiach oraz dziękuj 

za nich! 
_______________________________________________________________________________ 
Pomyśl o Świętach! 
Nie, nie zachęcamy do rozpoczęcia przygotowań do 
wigilijnej kolacji już teraz. Po raz kolejny chcemy obdarować 
upominkami dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii 
w ramach akcji Prezent pod Choinkę. To, czego 
potrzebujemy, to pudełko po butach i odrobina fantazji 
(wbrew pozorom, tę niewielką przestrzeń można naprawdę 
dobrze wykorzystać). Szczegółowe informacje dotyczące 
przygotowania paczek, tego, co może, a co nie może być 
prezentem, znajdują się na ulotkach akcji i w Internecie pod 
adresem www.prezent.cme.org.pl. Na paczki czekamy na 
parafiach do 10 listopada (do tego czasu można też 
sfinansować tzw. Wirtualną Paczkę). Serdecznie zachęcamy 
do włączenia się w akcję i w tym roku! 
_______________________________________________________________________________ 
Kto jesteś Panie? 
Wprowadzenie nowego proboszcza (30.08.2015) 
W ostatnie niedzielne sierpniowe popołudnie żorski kościół Zbawiciela wypełnił się 
wiernymi. Okazja była szczególna, a nawet podwójna. W obowiązki duszpasterza obu 
zborów wprowadzony został, wybrany w czerwcu przez Zgromadzenie Parafialne, 
ks. Bartosz Cieślar. Po niespełna 40-letniej służbie w parafiach Żory i Warszowice również 
pożegnano odchodzącego na emeryturę proboszcza, ks. Tadeusza Makulę. W uroczystym 
nabożeństwie wzięli udział parafianie z Żor i Warszowic, duchowni luterańscy ze 
zwierzchnikiem diecezji katowickiej, ks. dr Marianem Niemcem na czele, reprezentanci 
gremiów kościelnych,  goście ekumeniczni, przedstawiciele władz samorządowych z Żor, 
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Suszca i Pawłowic jak również grono przyjaciół i znajomych obu żorskich proboszczów. 
W czasie nabożeństwa ks. Tadeusz Makula podsumował swoją pracę w obu parafiach, 
odebrał również podziękowania za swoją służbę. Następnie ks. bp dr Marian Niemiec, 
w asyście ks. Andrzeja Wójcika i ks. Bogdana Wawrzeczki, wprowadził w urząd nowego 
proboszcza, przekazując mu również klucze do żorskiej świątyni. W czasie uroczystości 
śpiewały dzieci ze Szkółki Niedzielnej w Żorach pod kierownictwem p. Aleksandry 
Maciejczyk oraz żorski chór parafialny pod kierownictwem p. Piotra Gasia. Kazanie 
wygłosił, przejmujący obowiązki gospodarza parafii, ks. Bartosz Cieślar. Na podstawie 
tekstu wyjętego z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich wskazywał na przemieniającą moc 
zmartwychwstałego Chrystusa. Po zakończeniu nabożeństwa, odchodzący 
i rozpoczynający swoją służbę proboszcz, pożegnali się ze zgromadzonymi na 
uroczystości. 
Dziękując odchodzącemu Proboszczowi, powierzamy się opiece Wszechmogącego wraz 
z nowym Duszpasterzem. 
____________________________________________________________________________|SS 
Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Żorach 
13.09.2015 
W słoneczne niedzielne przedpołudnie żorska parafia ewangelicka obchodziła kolejną 
uroczystość. Zbór obchodził pamiątkę założenia i poświęcenia kościoła Zbawiciela. 
Nabożeństwo, w czasie którego dziękowaliśmy za 84 lata trwania obecnej świątyni, 
z krótką przerwą, gromadzącej luteran z Żor i okolicznych miejscowości, rozpoczęło się 
o godz. 10:00. Słowem Bożym służył ks. Bogdan Wawrzeczko, proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie na Podlasiu. W swoim kazaniu podkreślał troskę, 
jaką swoje dzieci otacza Bóg – nasz Niebiański Ojciec, dzięki czemu my nie musimy 
zamartwiać się o swoją przyszłość. Uroczystość śpiewem uświetnił solista, Artur Plinta, 
w czasie nabożeństwa zaśpiewał też żorski chór parafialny. 
Dziękując za Bożą opiekę nad żorskim zborem prośmy naszego Ojca w niebie o dalsze 
prowadzenie i błogosławieństwo. 
_______________________________________________________________________________ 
Na sopran i gitarę 
IX Fide et Amore w żorskim kościele (18.09.2015) 
Zgodnie z wieloletnią tradycją żorski kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela w Żorach 
znalazł się w gronie świątyń goszczących koncerty Festiwalu Twórczości Religijnej. 
W ramach dziewiątej odsłony festiwalu koncert odbył się w piątek, 18 września. 
Wykonawcami byli: Joanna Klisowska - sopranistka koloraturowa z Wrocławia, oraz Giulio 
Tampalini – urodzony w Bresci (Włochy) mistrz gitary. W repertuarze artystów znalazła 
się kompozycja „The Divan of Moses -Ibn –Ezra” florenckiego kompozytora żydowskiego 
pochodzenia, Mario Castelnuovo-Tedesco.  Występ został ciepło przyjęty przez licznie 
zgromadzoną publiczność. 
_______________________________________________________________________________ 
 
|Wydarzenia 
• We wrześniu Chrzest Św. Przyjęli Nadia Mazur (Warszowice) i Tymoteusz 

Kurianowicz (Żory). Ich, oraz ich najbliższych powierzamy opiece naszego Pana. 
• W minionym miesiącu pożegnaliśmy Annę Kadłubiec. Niech łaskawy Bóg ukoi ból 

pogrążonej w smutku rodzinie zmarłej. 
 
|Ogłoszenia 
� Od października zmieniają się godziny nabożeństw w naszych parafiach. 

W Warszowicach, jak dotąd, zapraszamy na godz. 8:00. 
Nabożeństwa w Żorach będą się teraz odbywać w każdą niedzielę 
o godz. 10:00.  

� Przypominamy, że godziny funkcjonowania kancelarii 
parafialnych zostały zaktualizowane. Dokładne godziny są podane 
na końcu Biuletynu. 

� W sobotę, 31 października, Święto Reformacji. Zapraszamy na 
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świąteczne nabożeństwa. W Warszowicach rozpocznie się o godz. 16:00 a w Żorach 
o godz. 17:30. 

� Młodzieży, i nie tylko, polecamy też inną formę 
spędzenia Święta Reformacji. Kolejna Noc 
z Lutrem odbędzie się w tym roku w kościele 
w Drogomyślu. Szczegóły będą się pojawiać 
w Internecie. Zapraszamy. 

� Zachęcamy też do śledzenia strony parafialnej – 
znajdą się na niej informacje dotyczące 
planowanych transmisji telewizyjnych 
i radiowych ewangelickich nabożeństw w Święto 
Reformacji. 

� Zapraszamy na spotkanie żorskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 
Odbędzie się w sobotę, 10 października o godz. 
17:00 na parafii w Żorach. Tematem spotkania 
będzie: „Open Doors – o prześladowanych 
chrześcijanach”. Prelegentem będzie Piotr 
Żądło. 

� 14 listopada odbędzie się 17 Ewangelicki 
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana. Parafia 
w Gliwicach zaprasza.  

 
 

Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar 
tel. 032-435-01-24 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 032 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 032 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) 

 

 


