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Hasło miesiąca: 

Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie 
wejdziecie do Królestwa Niebios. 

/Mt 18,3/ 
 
 

 
Powitanie 

Ile drzwi w naszym życiu zamknęliśmy za sobą już 
bezpowrotnie? Im dłużej wędrujemy przez ten świat, tym 
więcej etapów zostawiamy z tyłu. Dzieciństwo, okres nauki 
szkolnej, studia, pierwsza praca… możnaby tak wymieniać 

pewnie jeszcze długo. Kolejne lata piszą naszą historię 
i pozostawiają w nas niezatarty ślad, zmieniając naszą osobowość. Podobnie jest 
z Kościołem, wspólnotą wierzących – zmieniają się ludzie, formy komunikacji – ale 
podstawa pozostaje niezmienna. Dziś stoimy w obliczu zmian, jakie czekają nasze parafie 
– zamykamy wieloletni okres służby dotychczasowego duszpasterza, żegnamy 
odchodzącego do nowych zadań wikariusza, witamy nowego proboszcza, i wyruszamy 
dalej. Ruszamy z ufnością, że Boża dłoń przeprowadzi nas przez ten czas i nadal we 
wspólnocie będziemy mogli cieszyć się bliskością naszego Niebieskiego Ojca. 
W wrześniowym Biuletynie na razie zmiany tylko kosmetyczne – nadal garść przemyśleń, 
podsumowanie wydarzeń letnich miesięcy i zaproszenia na czekające nas wydarzenia 
w parafiach i okolicach. 

____________________________________________________________________________|SS  
Dać się wychować na dziedzica… 
Dzieci nie lubią być dziećmi… nie lubią słuchać rodziców, nie lubią być pouczane 
i strofowane, chcą mieć własną wolę, własne zdanie i ostatnie słowo, nie dostrzegając 
konsekwencji swoich wyborów. 
Dzieci lubią być dziećmi wtedy, gdy stają się bezradne, zranione, nieszczęśliwe. Kiedy 
mogą ze swoim strachem i bólem udać się do swoich rodziców, którzy dobrze wiedzą, co 
trzeba zrobić, aby znów było dobrze, dają pomoc i poczucie bezpieczeństwa – jak dobrze 
wtedy być dzieckiem! 
My, dorośli – „Dzieci Boże” – mamy te same problemy. Przecież jesteśmy dorośli, silni, 
zdrowi, sami wiemy najlepiej, co jest dla nas dobre. Co prawda wiemy o Bogu, że jest 
naszym Ojcem i wystarczy mu powierzyć swoje życie, a On nas poprowadzi, słyszeliśmy 
przecież tyle razy o Jego cudach, o tym, że może nam zapewnić wszystko, gdy Mu 
zaufamy. Ufamy więc, ale jakby nie do końca. On co prawda może zaspokoić nasze 
potrzeby – tyle razy słyszeliśmy chociażby o tym, jak nakarmił cztery czy pięć tysięcy 
ludzi chlebem i rybą, ale komu w dzisiejszych czasach może wystarczyć chleb i ryba? 
W ewangeliach nie ma nic o wygodnych mieszkaniach, dobrym samochodzie, 
egzotycznych wczasach… o to musimy zatroszczyć się sami. 
Zostawiając więc Boga gdzieś z boku, bierzemy los w swoje ręce, bo ten „chleb i ryba” to 
dobry jest dla tych mniej zaradnych, mniej rozgarniętych… ja przecież mam prawo do” 
godnego życia” i muszę Panu Bogu pomóc w zabezpieczeniu takiej właśnie przyszłości… 
A potem przychodzi dzień, kiedy stajemy wobec nieszczęścia czy choroby, kiedy stajemy 
bezradni, opuszczając ręce, nie wiedząc, co robić i dokąd iść, bo te nasze starania 
i zabiegi nie zabezpieczyły nas jednak przed wszystkim…. 
A potem przychodzi dzień taki, jak pod koniec lipca tego roku, kiedy media obiegła 
wiadomość o niespodziewanej śmierci najbogatszego Polaka. Zdumieni i zszokowani 
pytamy wtedy, jak to jest możliwe, że mając taką fortunę i najlepsze kliniki świata do 
dyspozycji, umiera po przejściu prostego zabiegu chirurgicznego. Tak zwyczajnie i po 
prostu jak ci, którzy nie mogą liczyć na standard opieki wyższy od tego oferowanego 
przez publiczną służbę zdrowia… 
W swoim ostatnim wywiadzie prasowym opowiadał o swojej działalności w biznesie. 
O tym, jak, dzięki jego zaradności i sprytowi, mnożyła się jego fortuna, dzięki której stał 
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się znany i poważany właściwie na całym świecie. O tym, jak wszystko to osiągnął sam, 
bez niczyjej pomocy… 
Sam też stanął w obliczu śmierci, bo cały zgromadzony majątek, ani najlepsi światowi 
specjaliści, nie byli w stanie mu pomóc. W takich sytuacjach dobrze być „dzieckiem”! 
dobrze udać się do tego, który panuje nad wszystkim i wie, co robić, jak bezpiecznie 
przeprowadzić… 
Takie życie przewidział dla nas nasz Ojciec Niebieski. Kiedy powierzymy Mu swoje 
sprawy, zapewni nam wszystko, czego potrzebujemy, pod warunkiem, że będziemy Mu 
za to wdzięczni. Kiedy powierzymy Mu prowadzenie w naszym życiu, nasze potrzeby 
i pragnienia, uczyni wszystko dobrze… najlepiej! Także w chwilach słabości, bezradności, 
choroby i niepowodzeń – z dzieciństwa pamiętamy przecież, jak dobrze wtedy schować 
się w ramionach rodziców – Jego ramionach! 
Jego dobroć i miłość nie ma granic, pod warunkiem, że chcemy stać się Jego dziećmi. 
Pamiętajmy o tym, gdy zajęci zabezpieczaniem swojej przyszłości, nieraz w bezwzględny, 
pomijający potrzeby bliźnich, sposób, staniemy w obliczu niepowodzeń świadomi swojej 
bezradności. On czeka zawsze na progu swego domu na swoje marnotrawne dzieci, 
gotów przyjąć je z otwartymi ramionami i podzielić się z nimi swoim królestwem. Jego 
miłość i opieka nigdy się nie kończy. Wszystko na tym świecie jest dla nas dostępne pod 
warunkiem, że to On decyduje, co jest dla nas dobre, że nasze starania wspiera swym 
błogosławieństwem, że, otrzymując ,pamiętamy o tym, że obok nas są nasi bracia 
i siostry, także  dzieci  naszego Ojca, że żyjemy i wędrujemy przez życie z nimi i dla nich, 
wspierając się wzajemnie – jak w rodzinie, że po to dostajemy „Talenty” , by dzielić się 
nimi z innymi, a nie „zakopywać” dla siebie, bo właśnie wtedy, kiedy je dzielimy, one się 
mnożą. 
Dobrze jest być dzieckiem przez całe życie – Jego dzieckiem, dziedzicem Jego 
Królestwa…! 
____________________________________________________________________________|DS 
Ramię w ramię 

Doceniajmy to, co mamy,  
Każda dobra rzecz  

Niech cieszy nas prawdziwie.  
To, co trudne i bolesne  

Z dziękczynieniem usiłujmy nieść. 
/”Stójmy razem”/ 

My, ludzie, mamy tendencję do łączenia się w ważnych momentach naszego życia. Kiedy 
dzieje się coś ważnego, chcemy, by był przy nas ktoś, na kogo możemy liczyć. 
W zupełnie naturalny sposób szukamy kogoś, z kim można podzielić się radością 
z osiągniętego sukcesu, podobnie, jest nam lżej, gdy w trudnych chwilach mamy obok 
siebie kogoś, kto wysłucha, pocieszy, po prostu jest z nami. Przeżywana razem radość 
ma zupełnie inny smak, wspólnie łatwiej zmierzyć się z przeciwnościami, które napawają 
lękiem i burzą nasz spokój.  W stwierdzeniu, że „dzielona radość jest podwójną radością 
a dzielony smutek jego połową” jest zawarta prawda o nas.  Wspólnota to także 
nieocenione wsparcie w naszym duchowym życiu.  
Właśnie po to spotykamy się na niedzielnych nabożeństwach, spotkaniach parafialnych, 
przy różnych okazjach, by wspierać siebie nawzajem dobrym słowem czy  modlitwą. By 
nikt nie miał poczucia, że ze swoimi problemami jest zdany tylko na siebie a jego los 
nikogo 
nie interesuje. Pielęgnujemy tę naszą wspólnotę, bo to miejsce, w którym możemy 
z wielką mocą odczuć Bożą opiekę i łaskę, jaką nam razem, i każdemu z osobna, 
ofiarował Stwórca: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam 
jestem pośród nich” (Mt 18,20). Jesteśmy dla siebie, by być wsparciem w naszej drodze 
z Bogiem i do Boga. On wie, że w pojedynkę bardzo łatwo zagubilibyśmy się w tym 
świecie, dlatego od samego początku zadbał o to, byśmy sami nie pozostali. Stawia na 
naszej drodze swoje anioły, nieraz pod postacią innych ludzi. Towarzyszą nam w drodze, 
czasem krótko, nieraz dłużej, ale zawsze są wtedy, kiedy potrzebujemy rady, wsparcia, 
pomocy. 
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Teraz, w czasie zmian, nie tylko personalnych, jaki nastał dla naszych zborów, również 
potrzebujemy być razem. Być może zamknięcie jednego etapu i rozpoczęcie kolejnego 
przyniosło sprawy, które okazują się trudne lub nie spełniają naszych oczekiwań, ale to 
nadal nasz Kościół, wspólnota, którą współtworzymy i za którą współodpowiadamy. 
Dbajmy o tę wspólnotę, pielęgnujmy ją, módlmy się o dalszą opiekę naszego Pana dla 
naszej społeczności – tego Kościoła przez duże „K”, jaki tworzymy – i dla każdego z nas 
z wiarą potwierdzaną przez słowa apostoła Jakuba: „módlcie się jedni za drugich, abyście 
byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 20,09). Ta pewność 
pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. 
____________________________________________________________________ _________|SS 
|Wydarzenia 
• W lipcu w kościele w Żorach Chrzest Św. Przyjęła Wanesa Oko. Jej, oraz jej 

najbliższym życzymy Bożego prowadzenia w chrześcijańskim życiu. 
• W sobotę, 22 sierpnia, w Żorach miłość i małżeńską wierność ślubowali sobie Edyta 

Lanc i Robert Badura. Nowożeńcom składamy życzenia obfitości łask od naszego 
Pana na ich wspólną drogę życia. 

• Świętującym we wrześniu swoje urodziny i jubileusze życzymy Bożego 
prowadzenia i błogosławieństw w kolejnych latach. 

 
|Ogłoszenia 
� Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach we wrześniu, w niedziele o godz. 

8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach.  
� Począwszy od niedzieli, 20 września, zapraszamy dzieci na Szkółki Niedzielne co 

tydzień w czasie głównych nabożeństw. 
� We wrześniu rozpoczynamy kolejny rok lekcji religii. Szczegóły planu zajęć zostaną 

ogłoszone w czasie nabożeństw inaugurujących rok szkolny 2015/2016, w niedzielę, 
6 września. 

� Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi godzinami funkcjonowania 
kancelarii parafialnych. Przedstawiony plan obowiązuje we wrześniu, w razie 
potrzeby, od października zostaną do niego wprowadzone korekty. 

� Parafia w Żorach będzie obchodzić Pamiątkę Poświęcenia Kościoła Zbawiciela. 
Uroczyste nabożeństwo będzie miało miejsce w niedzielę, 13 września o godz. 10:00. 

Słowem Bożym służyć będzie ks. Bogdan Wawrzeczko z parafii 
w Węgrowie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej 
uroczystości. W tym roku mija 86 lat od wmurowania kamienia 
węgielnego pod obecną świątynię i 84 lata od jej poświęcenia. 

� Po wakacyjnej przerwie ponownie zapraszamy na próby chóru kościelnego, spotkania 
Kół Pań. Szczegóły spotkań zostaną ogłoszone w czasie nabożeństw. 

� Wrześniowe spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego odbędzie się w sobotę, 26 września o godz. 17:00 na parafii 
w Żorach. Tematem spotkania będzie: „Open Doors – o prześladowanych 
chrześcijanach”. Zapraszamy. 

� Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Szopienicach zaprasza 13 września 
o godz. 18:00 na koncert Zespołu CME, który będzie miał miejsce w tamtejszym 
kościele Zbawiciela (ul. ks. bpa Bednorza 20). Wstęp wolny. 

� W Żorach i okolicznych miejscowościach trwa IX Festiwal Twórczości Religijnej 
„Fide et Amore”. W ramach festiwalu w piątek, 18 września, w kościele Zbawiciela 
odbędzie się koncert: 

Wieczór VI 

18 września 2015, godz. 19.00 

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. 
Zbawiciela, Żory, ul. Osińska 4 

The Divan of Moses -Ibn -Ezra 

Repertuar: Mario Castelnuovo - Tedesco 

Wykonawcy: Joanna Klissowska - sopran, Giulio 
Tampalini - gitara (Włochy) 

Szczegółowy program Festiwalu i wydarzeń 
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towarzyszących jest dostępny na ulotkach i w internecie pod adresem: 
www.fideetamore.zory.pl 

Zapraszamy. 
� Koncerty, seminaria, kino, gry i spowiednio-komunijne nabożeństwo – to tylko 

wybrane punkty bogatego programu Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży  
Ewangelickiej, który w tym 
roku odbędzie się w Pokoju 
na Opolszczyźnie pod hasłem 
„daj pokój!” w ostatni 
weekend września (25-
27.09). Zachęcamy młodzież 
do wzięcia udziału w tym 
spotkaniu. 

 
 
 
 

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 
piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30 

niedziela: przed i 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: przed i po nabożeństwie  
 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  
(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 

 

 


