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Hasło miesiąca: 

Oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. 
/Łk 13,30/ 

 

 

 

Do wąskiej bramy Powitanie 

Szymon Samoraj 

 Po co utrudniać sobie życie? Lubimy wygodę i nieraz jesteśmy 

skłonni pójść na pewne kompromisy po to, by nieco ułatwić sobie 

funkcjonowanie w otaczającym nas świecie. W tym miejscu warto 

przypomnieć biblijne podobieństwo o szerokiej i wąskiej bramie, 

którego zwieńczeniem jest hasło miesiąca września. Przypomina ono, 

że droga z Bogiem nie przewiduje kompromisów, nie zawiera 

żadnych dróg na skróty, nie jest szeroka i nie jest wygodna – a co za tym idzie, nie jest też zbyt licznie 

uczęszczana. Tak bardzo nieprzystająca do naszych czasów. Wytrwanie na niej wymaga szczerości 

i zaufania. Nasz Ojciec nie zostawił nas w tym trudnym terenie samych. Proponuje drogę pełną wyzwań, 

ale w towarzystwie niezawodnego Przewodnika – Jezusa Chrystusa. Idąc wiernie po Jego śladach 

dotrzemy do właściwego Celu – wąskiej bramy prowadzącej do Bożego Królestwa. Mówi się, że za nią 

znajdziemy tych, których tu, na ziemi, najmniej byśmy o to podejrzewali. „Nie każdy, kto do mnie mówi: 

Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest 

w niebie.” (Mt 7,21). Nie zapominajmy o tym! 

We wrześniowym numerze Biuletynu kilka refleksji krążących wokół soli, z kolei w podsumowaniu 

minionych miesięcy dominują doniesienia z frontu robót w parafii, które dowodzą, że nie wszystko jest 

takie, jakim może się wydawać a to, co cenne, bywa ukryte przed naszym wzrokiem. Po wakacyjnej 

przerwie wracamy do regularnych spotkań na parafii i ważne informacje na ich temat znajdziecie pod 

koniec tego numeru – polecam Waszej uwadze! 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Szczypta Dobra…? Rozważanie 

Danuta Samoraj 
 

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? 
/Mt 5,13a/ 

  

Niedawno, przeglądając kanały telewizyjne, natrafiłam na opowieść o królestwie, w którym, za sprawą 

tajemniczego zaklęcia, cała sól zgromadzona w królestwie, zamieniła się w cukier. Z powodu braku soli, 

ludzie nie mogli konserwować, ani przechowywać żywności, a wszelkie potrawy utraciły swój smak, ludzie 

nawet zaczęli chorować. Wszystko wróciło do normy dopiero, gdy zaklęcie zostało cofnięte. 

Czy możemy sobie wyobrazić świat bez soli? 

Nie chcę się tutaj zajmować medycznymi doniesieniami na temat wpływu na nasze zdrowie nadmiaru soli, 

ale biorąc pod uwagę przysłowiową "szczyptę", znalazłam wiele doniesień medialnych, dotyczących 

dobroczynnego wpływu na ogólną kondycję naszego organizmu. Sól wpływa na smak potraw, nawet tych 

słodkich, według mnie jej odrobina jest niezbędna także w ciastach i deserach. Sól spełnia również rolę 

konserwującą, przedłużając świeżość produktów spożywczych. Sól, w różnej postaci, występuje 

w środowisku, które nas otacza, ma wpływ na nasze warunki życia... 

Czy możemy sobie wyobrazić świat bez dobra? 

Żyjemy w czasach, w których nie trzeba do tego zbyt wybujałej wyobraźni, a jednak myślę, że każdy 

z nas chce być dobry i sam z dobrocią się spotyka. Każdy w swoim życiu miewał lub ma, trudne i bolesne 

sytuacje, z których nie widział czy nie widzi wyjścia i wtedy ktoś przychodzi mu z pomocą, podaje dłoń, 

daje wsparcie... jak by to było, gdyby w naszej ziemskiej wędrówce takich ludzi zabrakło? zostałaby 

pustka, rozpacz, beznadzieja... Wiemy, że ludzie bardziej ukochali zło niż dobro, ciemność niż światło 

i wiemy jak bardzo każdy z nas potrzebuje dobra... 

Wy jesteście solą Ziemi... 

W świecie coraz bardziej pogrążającym się w mroku nienawiści i zła, my, Dzieci Boże, mamy być 

drobinkami dobra, nadającymi sens naszemu życiu. Takie zadanie wyznaczył nam ten, który jest 

Dobrem... Nie ma na świecie niczego, co mogłoby zastąpić zwietrzałą sól… nie ma na świecie życia bez 

dobra… Ten, który jest DOBREM i MIŁOŚCIĄ, zadbał o to, żebyśmy, chcąc spełniać rolę "soli Świata", nie 

stracili swojej przydatności; Jego Kościół, którego jesteśmy członkami, poszczególne społeczności, które 

tworzymy... To tam możemy się karmić Jego Słowem, uczyć się być pożytecznymi dla siebie wzajemnie, 

użytecznymi w Jego służbie, jak poszczególne ziarenka soli, zebrane w "Bożej solniczce"... To On dba 

o nasze "warunki przechowywania", o cały swój "skład soli" i poszczególne małe "solniczki" - nasze 

parafie… naszą parafię. Tak, w wielkim uproszczeniu, to sobie wyobrażam. 
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Z Jego łaski jesteśmy członkami Kościoła, który On opatruje już 500 lat. To powód do dumy 

i dziękczynienia, ale też wielka odpowiedzialność, która spoczywa na każdym z nas. To powód, żeby 

świętować z dziękczynieniem fakt, że każdy z nas jest dla Pana Kościoła jednakowo ważny i każdy może 

się czuć jednakowo powołany do udziału w Jego DZIELE ZBAWIENIA... każdy, jeśli tylko tego chce. 

Chrystus nie rezygnuje z nikogo, dopóki sami nie zrezygnujemy, zagubiwszy się w naszej codzienności, 

naszych sprawach, na które mamy własne pomysły... dopóki nie zapomnimy tego, co jest dziedzictwem 

i podstawą istnienia Naszego Kościoła, a za co Luter i inni reformatorzy, a później nasi dziadowie, ojcowie, 

gotowi byli na utratę majątków, zdrowia, nieraz życia... dopóki za bezcen - za bogactwo, karierę, blichtr 

tego świata, które przecież tak szybko mijają, nie oddamy sami tego, co najcenniejsze, a co ma trwałą 

i nieprzemijającą wartość, swojego dziedzictwa - Jezusa! 

Dla świata jesteśmy tyle warci, ile trwa ta nasza "dobra passa". Gdy przeminie, bardzo szybko odwróci się 

od nas i zostaniemy sami... Dla JEZUSA jesteśmy cenni, najcenniejsi zawsze, zapłacił przecież za nas cenę 

najwyższą... czy chcemy być Jego "solą"? 

"Na skale Kościół stoi a skałą Chrystus Pan.." 

Jak więc powinniśmy świętować ten godny jubileusz? Czy zamykając się w prestiżowych budowlach, 

zachwyceni swoją "mocą" i "wielkością", pozostawiając na zewnątrz tych, którzy się nie zmieścili? czy nie 

powinniśmy wyjść do tych, którzy poprzez swoją codzienną, duchowo-materialną troskę o swoje parafie, 

stanowią o Jego prawdziwej mocy, którzy na co dzień, w miejscach, w których żyją, dają świadectwo 

przynależności do Niego...? Czy nie powinniśmy policzyć strat, jakie ponosimy wraz z tymi, którzy 

dobrowolnie oddalają się od swoich parafii? Czy nie powinniśmy spróbować poszukać tej setnej, 

zgubionej, spokojni o los dziewięćdziesięciu dziewięciu "sprawiedliwych" owieczek? Czy nie powinniśmy 

zapraszać tych, którzy nie należą do Niego, aby przez nas zechcieli Go poznać, zechcieli do nas dołączyć 

w wędrówce do DOMU? 

Jaka więc jest nasza postawa - czy "tu miejsca dość, niepełny jeszcze dom" czy może raczej "nie ma dla 

nich miejsca w gospodzie"? Nosimy przecież miano wolnego, otwartego Kościoła, w którym wszyscy 

jesteśmy powołani, jako członki Ciała Chrystusowego, potrzebni sobie nawzajem - ci "mocni" w wierze i ci 

słabsi, bo" nikt nie ma z nas, tego, co mamy razem?"... 

Bóg udzielał swego błogosławieństwa i ochraniał swoje dzieło przez wieki. To z Jego łaski trwa Kościół, 

którego jesteśmy członkami, z Jego łaski mamy naszą społeczność i miejsce, w którym możemy spotykać 

się z Nim, ze sobą. Bo On wiedział i wie najlepiej, czego potrzebujemy, aby być użytecznymi w Jego 

służbie... aby trwać i przetrwać w świecie, w którym miłość - sól Ziemi, staje się darem coraz bardziej 

deficytowym. 

Tym, czym sól dla Ziemi, tym dla nas jest miłość i wypływające z niej dobro. Ty i ja, zostaliśmy 

obdarowani największym dobrem- JEZUSEM, ty i ja, możemy dzielić się dobrem ze światem, aby nie 

musiał chorować z braku miłości. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Drogowskazy chrześcijanina 
„Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu” 
/I Kor 1,31/ 
 

Nasze serca winny skłaniać się ku temu, byśmy mogli 

powie-dzieć: „Panie, gdybym chciał się wykazać przed 

Tobą tym, jak żyję i co robię, to się nie ostoję, choćbym 

był równy Janowi Chrzcicielowi. Gdyż to wszystko nie jest 

darem, prezentem i miłosierdziem, ale życiem. Ale jeśli chlubię się z mojej pobożności i jako Twój sługa, 

to dlatego, że obdarowujesz mnie nieustannie i, jak to obiecałeś Abrahamowi, że chcesz mi być 

miłosiernym przez Twego Chrystusa”. I jeśli sam nie jestem pobożny, to On jest pobożny; jeśli nie jestem 

święty, to On jest święty; jeśli nie jestem sługą Boga, to On jest sługą Boga. Jestem pełen trosk i lęków. 

Więc wzbijam się z siebie samego i chlubię się, że jestem pobożny w Chrystusie i przez Chrystusa. Bóg 

chce, abyśmy chlubili się z bycia pobożnymi i świętymi, ale nie z nas. Gdyż z nas musielibyśmy się chlubić 

z bycia podobnymi okropnym łotrom. 
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Na Dziki Zachód! 
Tydzień Dobrej Nowiny w Żorach 

Za nami… 

Dominika Cimała 

 

W dniach 31.07-04.08, odbył się w naszej parafii Tydzień Dobrej Nowiny. Codziennie spotykaliśmy się 

z dziećmi, aby zabrać je na przygodę pod tytułem „Wyprawa na dziki zachód”. Biblijne opowieści i scenki, 

przedstawiane codziennie, prowadziły do odnalezienia „złota”, którym jest życie wieczne. 

W wyprawie uczestniczyło 16 dzieci. Wspólnie śpiewaliśmy, bawiliśmy się i robiliśmy tematyczne prace 

plastyczne. Podsumowaniem naszego tygodnia było wyjście do Miasteczka Westernowego Twinpigs 

w Żorach. Bawiliśmy się świetnie przez cały tydzień. W ostatni dzień dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólny udział w poszukiwaniu skarbu! Dziękujemy również 

organizatorom i młodzieży za pomoc i zaangażowanie. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Remontowe wakacje w żorskiej parafii Za nami… 

Ks. Bartosz Cieślar 

 

Czas wakacji, poza 2-tygodniowym urlopem, był w całości wypełniony sprawami związanymi z remontem. 

Wraz z firmą projektową i konserwatorem zabytków, wprowadzaliśmy poprawki w projekcie elektryki 

i systemu alarmowego oraz tworzyliśmy projekt okien i drzwi, na podstawie zdjęć archiwalnych plebanii, 

w celu złożenia go z wnioskiem o pozwolenie konserwatorskie. Do połowy sierpnia trwały jeszcze badania 

stratograficzne (odkrywki) ścian w korytarzu oraz elementów drewnianych - boazerii, balustrady 

i schodów. Ostatecznie remont rozpoczął się w ostatnim tygodniu sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że 

duża salka i salka szkółkowa będą gotowe do użytku od 11 września.  

Wracając do tematu okien i drzwi, trzeba zwrócić uwagę, że uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego nie 

oznacza, że zostaną one od razu wymienione. Zakres tych prac zależy od terminu otrzymania tegoż 

pozwolenia oraz kwoty dotacji, o którą będziemy się starać po uzyskaniu kompletu dokumentów.  

Ostatnie trzy miesiące ukazywały niezwykły charakter i styl architektoniczny naszej plebanii. Każdy 

szczegół, ukryty do tej pory pod warstwami farby i wtórną boazerią, świadczył o przemyślanym i spójnym 

planie projektowym, do ostatniego detalu. Nie chodzi o przepych czy elegancję, lecz raczej skromny wkład 

utalentowanych ludzi, którzy swą pracą i zaangażowaniem służyli, jak umieli najlepiej. To piękne 

świadectwo, które może dziś pobudzać do refleksji tylko dlatego, że ktoś kiedyś, w tym co małe, okazał 

się wierny! 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 W okresie wakacyjnym, w obu naszych parafiach, przeżywaliśmy uroczystości Chrztu Św. 

W Warszowicach ochrzczona została Lilianna Czyż, w Żorach: Bruno Żemła, Wojciech Holesz 

oraz Jakub Korzuch. Całej czwórce, oraz ich najbliższym życzymy Bożej opieki i wzrastania 

w Jego Miłości. 

 Do żorskiej parafii w akcie Konwersji dołączyła w sierpniu Anna Styczyńska. Niech Dobry Bóg 

obdarzy ją swoim błogosławieństwem. 

 W czerwcu i lipcu w Żorach odbyły się Śluby dwóch młodych par: Adrianny Morawskiej 

i Andrzeja Pobidyńskiego oraz Anny Styczyńskiej i Jakuba Gnidy. Małżonkom życzymy 

Bożego prowadzenia na ich wspólnych drogach. 

 W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Roberta Jurszę oraz śp. Annę Dziurę. Prosimy w naszych 

modlitwach o ukojenie i pokój dla bliskich naszych zmarłych. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Z życia Kościoła 
 

 W miesiącach letnich tradycyjnie odbyły się trzy Tygodnie Ewangelizacyjne. Na początku lipca 

w Dzięgielowie, następnie w Zelowie i, pod koniec sierpnia, w Mrągowie, pod wspólnym hasłem 

„Nowe” była możliwość spotkania i wspólnego rozważania słów biblijnego hasła roku 2017. 

 W czasie TE w Dzięgielowie pożegnano odchodzącego dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji, ks. 

Grzegorza Giemzę, raz przedstawiono jego następcę, dk. Pawła Gumperta. 

 Niedziela, 13 sierpnia, była wyjątkowym świętem dla parafii w Wiśle-Głębcach. Po 11 latach 

budowy poświęcono tamtejszy kościół. 
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 Ostatni weekend sierpnia upłynął pod hasłem Dni Reformacji na Ziemi Pszczyńskiej. W tym 

czasie centrum Pszczyny było miejscem Diecezjalnego Pożegnania Wakacji, w zamku odbyła się 

konferencja naukowa, a w kościele można było zobaczyć pokaz laserowy, prezentujący dzieje 

Reformacji oraz wziąć udział w koncercie „Solus Christus” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 

Śląsk. 

 W ramach Światowej Wystawy w Wittenberdze, między 6 a 10 września prezentowany był projekt 

#LutheransInPoland prezentujący działania naszego Kościoła. 

 Jedną z atrakcji wystawy w Wittenberdze jest biały Wartburg z numerem bocznym 501 

i reformacyjnymi hasłami, który na początku września z sukcesem uczestniczył w 11. edycji rajdu 

Złombol z Katowic do Kraju Basków w Hiszpanii. Załogę ReMobil 500 stanowią: ks. Marek Michalik, 

ks. Łukasz Stachelek, Bogusław Pękała i Tomasz Marek. 

 

UWAGA!!! 

W związku z wprowadzeniem Reformy Oświaty i koniecznością dostosowania 

planów lekcji religii, informujemy, że w trakcie roku szkolnego spotkania 

zwyczajowo odbywające się we wtorki – spotkania Koła Pań i Spotkania 

z Biblią w Żorach oraz Spotkania Parafialne w Warszowicach – będą 

odbywać się w czwartki. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Informacje 
 
 Nabożeństwa w naszych parafiach odbywają się w każdą niedzielę o godz. 8:00 w Warszowicach 

oraz 10:00 w Żorach. Serdecznie zapraszamy. 

 Od 17 września zapraszamy dzieci na Szkółki Niedzielne w czasie nabożeństw. 

 Zapraszamy na nabożeństwa Dziękczynnego Święta Żniw w niedzielę, 1 października o zwykłych 

porach. 

 Po nabożeństwie 1 października w Żorach odbędzie się Zgromadzenie Parafialne. 

 Zachęcamy do udziału w kolejnym Spotkaniu Parafialnym w Warszowicach, w czwartek 14 

września, o godz. 17:00. 

 Parafia w Golasowicach zaprasza na Międzyparafialne spotkanie Kół Pań, które odbędzie w środę, 20 

września o godz. 16:00.  

 Zapraszamy na wrześniowe Spotkanie z Biblią w czwartek, 21 września o 17:00. 

 PTEw oddział Żory zaprasza na Recital Pieśni Religijnych w wykonaniu Kornelii Zelcer-

Maleszewskiej, który odbędzie się w sobotę, 23 września o godz. 17:00 w Kościele Chrześcijan Dnia 

Sobotniego w Żorach (ul. A.Biskupa 36). 

 Próby Chóru Parafialnego odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00 w Żorach. Zapraszamy! 

 7 października w siedzibie NOSPR w Katowicach odbędzie się Gala Reformacyjna. Osoby zapisane 

na liście, planujące dojazd we własnym zakresie, prosimy o zgłaszanie tego faktu w kancelarii, w celu 

rezerwacji odpowiedniej liczby miejsc w autokarach. 

 Już teraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji akcji Prezent Pod Choinkę – więcej szczegółów 

w kolejnym numerze Biuletynu Parafialnego. 

 W najbliższym czasie zostanie wydany kolejny numer Informatora Parafialnego, poświęcony m.in. 

kwestiom związanym z cmentarzem parafialnym w Żorach. 

 Trwają prace nad nową odsłoną stron internetowych naszych parafii. Dokładna data uruchomienia 

nowej witryny zostanie podana w najbliższym czasie. 
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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 32/435 01 24; 

e-mail: zory@luteranie.pl 

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 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 (odwiedziny duszpasterskie) 

piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00 

niedziela: po nabożeństwie 
Parafialne strony internetowe: 
 

www.zory.luteranie.pl/zory 

www.facebook.com/PEAZory 

 

www.zory.luteranie.pl/warszowice 

www.facebook.com/PEAWarszowice 
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  

(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów materiałów wykorzystanych w Biuletynie 

Parafialnym 
 
Kącik dla dzieci 
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