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Hasło miesiąca: 

Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym 

grzesznikiem, który się upamięta. 
/Łk 15,10/ 

 

 

 

Miejsce Powitanie 

Szymon Samoraj 

 Wyłowiony z tłumu człowiek, nikt szczególny. Ktoś, obok kogo 

przeszlibyśmy na ulicy zupełnie obojętnie. Być może ktoś taki jak ja 

czy Ty. Właśnie ktoś taki w oczach naszego Pana jest wyjątkowym, 

oczekiwanym gościem. Odnalezionym skarbem, uratowanym 

dzieckiem! Jest coś, co Cię gnębi, z czym sobie nie radzisz? Przyjdź 

do Niego ze swoim ciężarem, a On na pewno nie odeśle Cię z niczym. Chce Ci pomóc, chce Cię znaleźć 

i posadzić za swoim stołem. Jest przy nim miejsce. Czy czeka właśnie na Ciebie? 

W październikowym Biuletynie nawiązujemy do dziękczynnej tematyki Święta Żniw, znajdziecie tu również 

swoisty dziennik pokładowy niezwykłej załogi niemniej niezwykłego rajdu, nie zabrakło także ważnych 

informacji i zaproszeń na najbliższe tygodnie. Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniami na 

wydarzenia związane z Jubileuszem 500 lat Reformacji. W nadchodzącym miesiącu ich nie zabraknie. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Zwykły cud Rozważanie 

Szymon Samoraj 
 

„Dobry Boże, dziękuję Ci za…” no właśnie, bywa, ze jest z tym problem, prawda? Za co możemy Panu 

Bogu podziękować? Łatwo powiedzieć, że za wszystko – w końcu pamiętamy wezwanie ap. Pawła z Listu 

do tesaloniczan: „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie…” (1 Tes 5,16-

18a). Sprawa komplikuje się, kiedy podejmujemy próbę wypełnienia przykładami pojęcia „wszystko”.  

Pomyśl więc o jednym z dni mijającego tygodnia. Budzisz się rano we własnym łóżku, wstajesz, 

przygotowujesz się do kolejnego dnia wypełnionego zwykłymi obowiązkami, poświęcasz na nie określoną 

ilość czasu, po czym wracasz i masz czas, który możesz wykorzystać w dowolnie wybrany sposób. Na 

koniec dnia możesz się wyciszyć i spokojnie położyć spać. Nic nadzwyczajnego, prawda? A teraz zastanów 

się, co by było, gdybyś nie miał pracy, na którą może zdarza Ci się narzekać? Pewnie miałbyś więcej 

wolnego czasu i, być może, odrobinę więcej spokoju, ale… czy mógłbyś sobie pozwolić na to, by ten wolny 

czas spędzić tak, jakbyś chciał? Jak długo mógłbyś cieszyć się własnym domem? A co, gdybyś się 

któregoś dnia nie obudził? I jak? Jest za co dziękować? 

Wiele razy słyszymy stwierdzenie „cudów nie ma” – najczęściej tak postawione twierdzenie ma być 

wstępem do motywującego wywodu dowodzącego, że w życiu trzeba polegać na sobie. Jeśli rzeczywiście 

cudów nie ma, to pewnie tak jest, ale… ale przecież jest Bóg, który może wszystko (i w tym „wszystko” 

mieszczą się też cuda. Może dziś trudniej nam je dostrzegać, kiedy próbujemy racjonalnie wyjaśnić 

wszystko, co dzieje się wokół nas. Na każdy Twój ruch składają się tysiące reakcji i procesów 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Twojego organizmu (jak dotąd nikt nie znalazł sposobu, by 

stworzyć maszynę o choćby zbliżonych możliwościach), odbierasz bodźce, doświadczasz emocji, możesz 

kształtować otaczającą Cię rzeczywistość – czy to nie cudowne? W końcu, masz kogoś, dla kogo TY sam 

JESTEŚ CUDEM! Każdego dnia otaczają Cię takie „zwykłe cuda”, które pozwalają Ci żyć i przetrwać nawet 

wtedy, kiedy nie wszystko układa się po Twojej myśli. I właśnie za nie możesz każdego dnia dziękować – 

jest za co! 

 

Nie jest tak, że niepotrzebnie tutaj jesteś  

Nie jest tak, że to nieważne jaki.  

Dobrze wiem-nieprzypadkowo dziś to słyszysz  

Dobrze wiem-nigdy nie było tu takiego jak Ty!  

 

Na ziemi jest o niebo lepiej, 

I każdy cud zwykły jest 

Codziennie zdarza się. 

Na ziemi jest o niebo lepiej, 

Dziękować nigdy nie przestanę,  

Że życie jest… 

Dobrze, że jesteś. 

(„O niebo lepiej” M.Szcześniak) 
______________________________________________________________________________________________ 
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Drogowskazy chrześcijanina 
„Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani 

zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż 

wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?” 
/Mt 6,26/ 
 

Gdy spoglądamy na ptaszka latającego nad nami, musimy 

się zawstydzić, zdjąć kapelusz i rzec: „Mój miły panie 

doktorze, muszę wyznać, że nie umiem tej twojej sztuki tak jak ty. Przesypiasz noc w swoim gniazdku bez 

wszelkiej troski. Rankiem znów wylatujesz, radosny i pogodny siadasz na drzewie i śpiewem chwalisz 

Boga i dziękujesz mu. Potem szukasz swego ziarnka i znajdujesz je. Ha, a ja, stary głupiec, czego się 

nauczyłem, że nie czynie tak samo, choć mam ku temu tak wiele powodów?”. Oto ptaszek porzuca swoje 

troski i zachowuje się tutaj jak prawdziwy święty, choć nie ma ani roli, ani gumien, ani kufrów, ani piwnic: 

śpiewa, chwali Boga, jest radosny i pogodny. 
/ks. dr M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina”/ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ReMobil 500 aka Reformacja na pych 
Wartburgiem na Złombol i dalej… 

Za nami… 

Tomasz Marek 

 

„SZALEEENI! Przecież toto nie dojedzie!…” 

„Złombol? Coooo?” 

„Serio? Tym chcecie jechać?” 

„A pokonaliście już kiedyś tym autem jakąś dłuższą trasę?” 

Tak tak, niedowierzanie, pobłażliwe uśmieszki, sianie defetyzmu. Niedowiarki! Nic nam nie było straszne. 

Niech mówią co chcą, ich zyski liche są! 

Ale po kolei. 

Moi towarzysze podróży 

Ks. Marka Michalika znam chyba pół życia. To on skleił w jedno kilka faktów: 

 pierwsze primo: że obchodzimy 500-lecie Reformacji; 

 drugie primo: że ks. Marcin Luter spędził na zamku Wartburg niespełna rok swojego życia (1521-

1522); 

 trzecie primo: że 430 lat później u podnóża zamku Wartburg zaczęto produkować samochody 

osobowe o tejże samej wdzięcznej nazwie „Wartburg”; 

 czwarte primo: że w naszym pięknym kraju są szaleńcy („złombole”), którzy prują starymi autami 

na drugi koniec Europy. 

Pomysł trafił na podatny grunt, wartburg staraniem kilku parafii Śląska Cieszyńskiego został zakupiony, 

zarejestrowany i… 

…o tym potem. Teraz pora na drugiego księdza. 

Ks. Łukasz Stachelek, Mazur do szpiku kości i od stóp do głów. To mój dobry przyjaciel ze studiów. To on 

miał załatwić nam noclegi w drodze do i z. Podkreślmy wyraźnie, MIAŁ załatwić. Miał. 

Poza tym był odpowiedzialny za trasę, tj. m. in. za ten drobny fakt, że MIELIŚMY nic nie płacić za 

autostrady. Nic mieliśmy nie płacić! 

Bogusław Pękała, najlepszy mechanik na Śląsku Cieszyńskim (albo nawet i na całym Śląsku, Górnym 

i Dolnym). Poznaliśmy się półtorej tygodnia przed wyjazdem, na spotkaniu organizacyjnym: 

(xMM, do mnie) 

„Jechałeś już kiedyś tym wartburgiem?” 

(ja, niczego nie świadom) 

„Nieee, jeszcze nie.” 

(xLS, uradowany) 

„Ja jechałem. Hamowało tylko jedno koło.” 

(xMM, cały czerwony) 

„…aaaale teraz hamują już dwa!” 

(BP, stoicki spokój) 

„Spokooojnie, do wyjazdu powinny hamować cztery.” 

Nasze auto 

Wartburg 1.3, lat 27, bezwypadkowy. W ogłoszeniu by stało: „Funkiel nówka, Niemiec płakał jak 

sprzedawał!”; fakty są takie, że kupiono go od starszego pana spod Częstochowy. 
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ReMobil500. Takie dostał imię. Założono mu stronę na facebooku, zarejestrowano jako pojazd zabytkowy. 

Zanim wyruszył w trasę stał dumnie, oklejony hasłami Reformacji, na przeróżnych wydarzeniach 

kościelnych (m. in. na Ewangelickich Dniach Kościoła czy na Tygodniu Ewangelizacyjnym). Przeszedł 

naprawę najważniejszych podzespołów (m. in. hamulców) i tak przygotowany na tip-top, przez 

(niewątpliwie) najlepszego mechanika na (Górnym i Dolnym) Śląsku, 2 września stanął w Katowicach na 

otwarciu 11 edycji Rajdu Charytatywnego Złombol. 

O, to teraz co-nieco o samym rajdzie. 

 

Złombol 

W 2007 roku kilku przyjaciół postanowiło przejechać starymi autami z Polski do Monte Carlo, zbierając 

pieniądze na śląskie domy dziecka. Pojechały wtedy całe dwa auta, udało się zebrać ponad 12 000 zł.  

W 2017 roku wszystkich ekip było ponad 530, a kwota, którą zebrano do zakończenia rajdu, sięgnęła 

niemal 1 100 000 zł.  

Cel charytatywny sprzyja rajdowi: nie ma współzawodnictwa, nie chodzi o to kto pierwszy. W końcu 

wszyscy wygrywamy, wspierając potrzebujących. Ważne jedynie, by dojechać na czas: w tym roku na 

pokonanie ok. 2700 km mieliśmy 4 dni (2-6.09). 

W rajdzie udział biorą tylko pojazdy zaprojektowane za żelazną kurtyną. Polonezy, żuki, nyski, tarpany, 

łady, moskwicze, skody, duże fiaty, maluchy… same dobre wspomnienia! I ten warkot, ten smród! 

No to w drogę! 

Nie da się krótko opisać naszej przygody. Będzie więc krótko. (Po więcej szczegółów zapraszam: 

https://www.facebook.com/ReMobil500/) 

2.09 

Wyruszamy z Katowic. Plan ambitny (a jakże!): pierwszy nocleg dopiero we Włoszech. 

3.09 

Austria. Noc. Alpy. Wszyscy poza kierowcą śpią. 

Kierowca nagle ryczy: „Chłopaki, śnieg!!!” 

Zdumienie z niewyspaniem do spółki przecierają nam oczy. 

Po chwili ktoś cichym głosem zaczyna śpiewać: „Już noc okrywa świat, na niebie milion gwiazd…” 

Chwilę potem śpiewa już całe auto. 

***kurtyna*** 

4.09 

Nocleg w Mediolanie na pierwszym i ostatnim kempingu w tej trasie. Od tej pory będzie tylko lepiej! 

5.09 

W środku nocy (1:30) wpuścili do swojego ogrodu czterech szaleńców. Rano udostępnili im dom 

i prysznic. Bohaterami tego poranka zostają Luc-Olivier i jego żona Sara z Cournonterral. 

Wieczorem jeszcze większe zaskoczenie. Znamy się od tygodnia z paru mejli (dosłownie!), a Nathalie wraz 

z mężem Joelem goszczą nas w swoim domu jak najlepszych przyjaciół.  

Cudowny wieczór. A jaka uczta! Niesamowite braterstwo. Bóg łączy! 

6.09 

¡Viva España! ¡Noja! Mamy to, dojechaliśmy!!! Jest radość! 

Kąpiel w oceanie, leniwa paella w owocami morza, kawa, kawa, kawa, i… ruszamy w powrotną drogę. 

7.09 

Cisnymy, durś cisnymy… 

Wieczorem Niemcy. Nocujemy w ośrodku diakonijnym w Lachen. Dzięki uprzejmości, zaangażowaniu 

i z inicjatywy ks. Marcina Makuli. 

8.09 

(Auto) wartburg na (zamku) Wartburg. Udało nam się wjechać pod sam zamek! 

9.09 

Ilu konfirmantów z Diecezji Katowickiej wejdzie do jednego wartburga? 

Ilu konfirmantów potrzeba, by odpalić wartburga na pych? 

Na wszystkie te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć w Wittenberdze przy okazji wystawy 

#LutheransInPoland organizowanej przez władze centralne naszego Kościoła. 

10.09 

Jak to, już w domu?! 

Zastanówmy się 

Co właściwie było celem naszego wyjazdu? 

Chcieliśmy zaznaczyć nasze zaangażowanie w akcje charytatywne. Na pomoc śląskim domom dziecka, 

dzięki ofiarności parafian ze Śląska Cieszyńskiego, udało nam się uzbierać niespełna 8000 zł. 

Ale to nie tylko przygoda i chęć pomocy pchały nas do przodu. Bóg był i jest naszym motorem, powodem 

naszego zaangażowania; Reformacja, Marcin Luter i wartburg – sposobem dotarcia do ludzi, punktem 

zaczepienia w rozmowie. Oto jak to działało: 

https://www.facebook.com/ReMobil500/
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 byliśmy bardzo aktywni na facebooku: posty, zdjęcia, filmy, komentarze – wszystko było formą 

dotarcia do zaskakująco szerokiego grona ludzi (ok. 50 000 wyświetleń strony w niecałe 10 dni); 

 codziennie nagrywaliśmy filmiki z wersetami biblijnymi i komentarzami ks. Marcina Lutra (ok. 

24 000 minut obejrzanych filmików); 

 przeprowadziliśmy niezliczone rozmowy ze spotkanymi ludźmi o Bogu, Reformacji czy Lutrze – co 

kto wolał. 

Zamiast zakończenia 

To co, jedziesz z nami za rok? 
 
(do tego dziennika pokładowego są dołączone zdjęcia – do zobaczenia na stronie internetowej parafii!) 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 14 września uruchomiona została nowa odsłona strony internetowej parafii w Warszowicach 

i Żorach. Poza nowym układem graficznym, wprowadzono kilka nowych elementów, jak chociażby 

zakładkę z kazaniami i nauczaniami do odsłuchania czy częścią zawierającą informacje praktyczne, 

dotyczące czynności kościelnych (zakładka „Chcę”). Zachęcamy do odwiedzin i korzystania z nowej 

wersji dobrze znanego adresu: www.zory.luteranie.pl. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Z życia Kościoła 
 

 Trzy lata temu w Biuletynie Parafialnym pisaliśmy o pożarze, jaki wybuchł w zabytkowym kościele 

ewangelickim w Bytomiu-Bobrku. W środę, 13 września, w Górnośląskim Parku Etnograficznym 

w Chorzowie, dokonano rekonsekracji tego kościoła. Przeniesiony i zrekonstruowany obiekt 

będzie teraz częścią ekspozycji chorzowskiego skansenu, nie tracąc jednocześnie swojej pierwotnej 

funkcji – nadal ma służyć społeczności ewangelickiej. 

 

Gala Reformacyjna w NOSPR 

 

Przed nami… 

 

Już 7 października, w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 

będzie miała miejsce Gala Reformacyjna. W ramach tego wydarzenia wręczone zostaną nagrody Diecezji 

Katowickiej KEA – Śląskie Szmaragdy, usłyszymy diecezjalny chór dziecięco-młodzieżowy, megachór, 

złożony z chórzystów parafii naszej diecezji. Uroczystość rozpocznie się o godz. 17:00 (bilety dla osób 

zapisanych na liście są do odebrania w parafii).  

Osoby korzystające z transportu parafialnego na Galę Reformacyjną proszone są o przybycie na godzinę 

15:00 przed kościół w Żorach, skąd będziemy wyjeżdżali do Katowic (chórzyści oraz dzieci śpiewające 

w chórze dziecięco-młodzieżowym będą wyjeżdżać wcześniej ze względu na konieczność przygotowania 

się do występu). 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Reformacyjny październik 

 

Przed nami… 

 

W ramach obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji zapraszamy na koncert „Święta Pani Muzyka”, który 

29 października (niedziela) o godz. 19:00 odbędzie się w kościele Zbawiciela w Żorach. Wśród 

wykonawców Karolina Brachman, Joanna Klisowska,  Anna Firlus, Krzysztof Firlus, a w repertuarze utwory 

Marcina Lutra, Heinricha Schutza, Thomasa Selle czy Christopha Bernharda. Koncert stanowi wydarzenie 

towarzyszące XI edycji Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore. 

31 października przed południem, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbędzie się 

centralne nabożeństwo Święta Reformacji, będzie ono transmitowane na antenie TVP. Jesteśmy 

wszyscy serdecznie zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu. Nabożeństwo w Katowicach rozpocznie się 

o godz. 10:00. 
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W Święto Reformacji (31 października) serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwa w naszych 

kościołach. Wraz z zaproszonymi gośćmi chcemy się spotkać na wspólnym uwielbieniu naszego Pana 

w Warszowicach o godz. 15:30 oraz w Żorach o godz. 17:30. Zachęcamy, by w tym świątecznym dniu 

razem dziękować za 500 lat odnowy chrześcijaństwa i modlić się o dalsze działanie Ducha Świętego wśród 

nas. 

Kolejną propozycją świętowania w reformacyjnym tonie jest Noc z Lutrem. Tym razem to spotkanie 

będzie miało teatralny charakter. Spektakl „Czy sole mogą zwietrzeć?” wg. scenariusza ks. Grzegorza Olka 

i z akompaniamentem zespołu pod wodzą Mateusza Walacha zostanie przedstawiony w cieszyńskim 

teatrze im. Adama Mickiewicza. Bilet wstępu (w cenie 500 groszy) można nabyć w księgarni „Warto” 

w Cieszynie i parafiach ewangelickich. Początek o godz. 20:00 31 października. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

W świątecznym klimacie 

 

Przed nami… 

 

Do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale są prezenty, które możemy przygotować 

już teraz. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji Centrum Misji i Ewangelizacji, Prezent Pod Choinkę. 

Przygotowane w jej ramach paczki trafią do zagrożonych ubóstwem dzieci z Białorusi, Rumunii i Ukrainy. 

Co może być prezentem? 

Artykuły higieniczne, artykuły szkolne, zabawki (nie o charakterze militarnym!), odzież, słodycze (z datą 

ważności minimum do 1 kwietnia 2018!). Ważne, by rzeczy były nieużywane i fabrycznie zamknięte. 

UWAGA! Do prezentu dołącz 10zł na pokrycie kosztów organizacji i transportu. 

Nie mogę sam przygotować prezentu… 

To nie problem, możesz zlecić to organizatorom. Wpłać na konto CME 60zł 

a zostaną one przeznaczone na przygotowanie prezentu dla nastolatka. 

Do kiedy mam przygotować prezent? 

Termin dostarczania przygotowanych prezentów do lokalnych koordynatorów 

(w naszym przypadku na parafię) mija 12 listopada. Wpłaty na „Wirtualny 

Prezent” są przyjmowane do 21 listopada. 

Więcej szczegółów dotyczących akcji znajduje się na ulotkach oraz na stronie internetowej 

www.prezent.cme.org.pl. Polecamy! 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

oraz 10:00 w Żorach. Serdecznie zapraszamy. 

 W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne. 

 W Święto Zmarłych (1 listopada) na cmentarzu parafialnym w Żorach będzie prowadzona zbiórka na 

cele związane z utrzymaniem i renowacją cmentarza. 

 Najbliższe spotkanie Koła Pań w Żorach w czwartek, 5 października o 17:00. Zapraszamy! 

 Zachęcamy do udziału w kolejnym Spotkaniu Parafialnym w Warszowicach, w czwartek 12 

października, o godz. 17:00. 

 Na październikowe Spotkanie z Biblią zapraszamy wyjątkowo we wtorek, 17 października o 17:00. 

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

 

 



Biuletyn Parafialny – październik  2017 

 

 

   

  
 

 

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 



 

Biuletyn Parafialny – październik 2017 
Parafialnym 
 
Kącik dla dzieci 

 

 


