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Hasło miesiąca: 

Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje 

nie jest zakryte przed tobą. 
/Ps 38,10/ 

 

 

 

Plany Powitanie 
Szymon Samoraj 

 

 Psalm 38, z którego pochodzi biblijne hasło miesiąca, jest 

westchnieniem bezradnego człowieka do Stwórcy – ostatniej 

instancji, do której może się odwołać. Tego, bez którego woli żaden 

ludzki plan nie ma szans powodzenia. Nasze plany, marzenia, mają 

szanse na realizację tylko wtedy, gdy nasz Pan zechce się do nich przyznać, pobłogosławić je 

i poprowadzić nas w ich realizacji – „Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo” (Jk 4,15b). 

Niech te słowa będą punktem wyjścia naszych planów i zamiarów – zarówno tych prywatnych, jak i tych, 

które będziemy podejmować jako zbór.  

W październikowym Biuletynie Parafialnym kilka słów o wspólnocie, o naszym powołaniu do wrażliwości na 

drugiego człowieka. Kontynuujemy również nasz cykl poświęcony spotkaniom parafialnym, jednocześnie 

zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami chórzystów, młodzież, panie i wszystkich uczestników 

życia parafialnego, zarówno w Warszowicach jak i Żorach. Nie zabrakło także przeglądu wydarzeń 

w naszych parafiach i kościele, informacji i zaproszeń na nadchodzące spotkania. Niech nas Pan Bóg 

prowadzi przez kolejny miesiąc. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Jenga Rozważanie 
Szymon Samoraj 

 

Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. 
/1 Kor 16,13-14/ 

Jest taka gra, bardzo prosta, a jednocześnie niezwykle emocjonująca. Polega ona na zbudowaniu wieży z, 

zazwyczaj drewnianych, klocków i wyciąganiu kolejnych elementów układanki tak, aby cała konstrukcja 

nie przewróciła się. Różne są taktyki gry. Jedni działają powoli, z iście zegarmistrzowską precyzją, 

milimetr po milimetrze, wyciągają kolejne klocki obserwując wpływ każdego ruchu na całą wieżę. Inni idą 

na żywioł, pewnym ruchem wyciągając kolejne elementy. Łączy ich jedno – jeden fałszywy ruch może 

spowodować, że cała rozgrywka skończy się katastrofą. Nie masz wrażenie, że czasami Twoje plany, 

nawet na najbliższą przyszłość, to też taka wieża? Tak wiele rzeczy może zmusić Cię do weryfikacji swoich 

zamiarów… tu różnica jest jednak zasadnicza. To, czy działasz wolniej, ale rozważniej, obserwując 

reakcje, albo gwałtownie, bez oglądania się na otoczenie, może decydować, czy z Twojego planu będzie 

jeszcze co zbierać…  

Nie możemy przewidzieć tego, co wydarzy się w naszym życiu, rozpisanie scenariusza i realizowanie go 

punkt po punkcie, z żelazną konsekwencją, nie zagwarantuje nam osiągnięcia obranego celu. 

Funkcjonowanie, jakbyśmy byli sami na świecie, bardziej nam zaszkodzi, niż pomoże. Pan Bóg zaplanował 

nasze życie tak, abyśmy byli nie „obok siebie” ale „ze sobą”. Dlatego kluczową postacią Jego planu jest 

Jego Syn – jedyny, który sam może wszystko. Dlatego Jezus w czasie swojej działalności na ziemi, kładł 

nacisk na znaczenie wspólnoty wierzących. Dlatego, dążąc do zbawienia „każdego, kto wierzy”, pozostawił 

Przykazanie Miłości. Dlatego nigdy nikomu niczego nie narzucał, na przykładach jednostek uczył tłumy. 

Dlatego w końcu uczył, i nadal uczy swój Kościół odpowiedzialności za siebie nawzajem. Wrażliwości na 

potrzeby tych słabszych, cierpliwości dla poszukujących i czujności wobec błądzących. Pochylał się nad 

tymi, których „bogobojni” przywódcy już dawno spisali na straty, punktował arogancję i poczucie 

wyższości. Dlatego, jako Głowa Kościoła, kierował apostołami i przewodnikami tak, by umożliwić 

zasianemu ziarnu prawdy wzrastać w optymalnym tempie, którego efektem był obfity owoc. W swojej 

mądrości dopuszczał do cofnięcia się do podstawowych prawd, jeśli zbór nie był przygotowany na 

przyjęcie bardziej złożonych nauk. Tylko dzięki tak mądremu prowadzeniu Kościół Chrystusowy nadal 

trwa, mimo zmieniających się okoliczności. 

A jak jest z nami? Czy potrafimy jeszcze spojrzeć na siostrę czy brata w wierze z miłością? Podać 

pomocną dłoń? Poświęcić ambicję szybkiego wzrostu dla towarzyszenia słabszemu? Czy Duch Boży, 

działający w kościele uwrażliwia nas na braci, którzy potrzebują jeszcze „niestałego pokarmu”? Czy 

umiemy być jeszcze „ze sobą”?  

Tak samo, jak w tej prostej układance, tak i w Kościele, wrażliwość na innych, ich odczucia i reakcje, 

pozwala na wycofanie się z ryzykownego ruchu, wybór rozwiązania, które również doprowadzi do celu, 
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a ograniczy ryzyko katastrofy. Zrobić krok wstecz, by wspólnie, silniejsi, wspierając się wzajemnie, ruszyć 

ponownie do Celu. W imię Bożej Miłości, którą przecież mamy nieść w świat. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Przypadek…? Spotkajmy się 
Piotr Pustelnik 

 
W moim przypadku zaczęło się to zupełnie przypadkowo, a może właśnie tak miało być? Nic na siłę, nic 

z przymusu. Nawet termin nie był dla mnie dogodny. Ten czas miałem już zarezerwowany na inne, 

bardziej „przyziemne” sprawy. Ktoś pomyśli, czy można mieć plany na wtorkowe wieczory między 19:00 

a 21:00? Otóż można, ale to już inna historia. Jak już wspomniałem, mój przypadek jest nietypowy. 

Właściwie to jak sobie pomyślę o początku, to zainicjował go mój syn, który był pomysłodawcą, a wręcz 

inicjatorem uczęszczania na spotkania. Od niego to się zaczęło, a może jednak to nie on, tylko Bóg tak 

chciał? On przecież działa poprzez różnych ludzi, poprzez inicjowanie różnych sytuacji. Można nawet 

powiedzieć, że czasem „wyrywa” Ciebie ze świata, z codzienności i stara się nakierować Ciebie, Ciebie 

i Ciebie, Drogi Czytelniku na właściwy kierunek. Nie jesteś Mu obojętny, trzeba tylko czasem się 

zatrzymać, posłuchać i zrozumieć to, co On chce Tobie przekazać. 

Nasze Spotkania z Biblią są do tego świetną sposobnością, więc jeżeli czujesz, że się nie nadajesz, że to 

nie dla Ciebie, tym bardziej powinieneś przyjść i się o tym przekonać! Kto wie, może okaże się, że 

doskonale się na nich odnajdujesz, że te spotkania pomogą Ci wiele zrozumieć (tak było w moim 

przypadku), że będziesz się czuł doskonale wśród pozostałych (tak jest w moim przypadku), że spojrzysz 

„inaczej” na Boga, Biblię i Wiarę (tak stało się w moim przypadku). 

Przyjdź, oceń, przekonaj się sam. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 Druga niedziela września to tradycyjny termin Pamiątki Poświęcenia Kościoła Zbawiciela 

w Żorach. Uroczyste nabożeństwo z tej okazji przeżywaliśmy wspólnie z ks. Wojciechem 

Froehlichem, proboszczem słupskiej parafii. Rozważanie Słowa Bożego, podobnie jak teksty 

liturgiczne i pieśni koncentrowały się wokół zagadnienia Kościoła – wspólnoty wierzących – 

i Miłości, jako najistotniejszego spoiwa tej wspólnoty. Po nabożeństwie mieliśmy okazję skosztować 

świątecznego kołacza,  przygotowanego przez Koło Pań. 

 We wrześniu w Żorach mieliśmy okazję towarzyszyć Maciejowi Rakoczemu w jego konwersji. 

Powierzamy go, wraz z najbliższymi, w modlitwie opiece łaskawego Boga. 

 W minionych tygodniach pożegnaliśmy śp. Jana Niemca (Warszowice). Niech Dobry Bóg da jego 

bliskim swój pokój. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Z życia Kościoła 
 

 12 września Prezydent RP ogłosił nazwiska 25 osób, które, w 100. Rocznicę odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, zostaną pośmiertnie uhonorowane Orderem Orła Białego – najwyższym 

odznaczeniem państwowym. Wśród nich jest zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w Polsce w latach 1905-1942, ks. bp Juliusz Bursche. Odznaczenia zostaną wręczone w czasie 

obchodów Święta Niepodległości, 11 listopada. Kościelne obchody 100-lecia niepodległości 

koordynuje diecezja cieszyńska naszego kościoła. 

 W niedzielę, 23 września, Wyborcze Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie dokonało wyboru 

nowego Proboszcza miejscowej parafii. W wyniku głosowania na tę funkcję wybrano ks. Alfreda 

Borskiego, dotąd proboszcza-administratora parafii w Szczytnie. Po zatwierdzeniu wyboru przez 

Konsystorz odbędzie się wprowadzenie w urząd, zaplanowane na 18 listopada. Ks. Alfred Borski 

zastąpi w Skoczowie, zmarłego w sierpniu, śp. ks. Adama Podżorskiego. 

 W Warszawie odbyły się egzaminy kościelne. Egzamin diakonacki, złożyła Wiktora Matloch, 

praktykantka PEA w Krakowie, natomiast II egzamin kościelny, uprawniający do ubiegania się 

o funkcję proboszcza złożyli: ks. Karol Długosz (PEA Bielsko), ks. Adrian Lazar (PEA Kętrzyn), ks. 

Marcin Rayss (PEA Sopot), ks. Oskar Wild (PEA Wisła), ks. Łukasz Zieliński (PEA Warszawa – Św. 

Trójcy). 
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 20 września z żorskiego kościoła wyruszyła kolejna Diecezjalna Wycieczka Konfirmantów do 

miejsc związanych z ks. dr Marcinem Lutrem.  

 Kościół Pokoju w Świdnicy w dniach 21-23 września gościł uczestników jubileuszowego, 50. 

Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej. Polecamy profil OZME na Facebooku, gdzie 

obszerna relacja z przebiegu zjazdu i zachęcamy do zapisania w planach na przyszły rok kolejnego 

OZME, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, w Suwałkach. 

 4 października została poświęcona nowa siedziba Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie przy ulicy Broniewskiego. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Uśmiech w pudełku po butach 
Prezent pod choinkę 2018 

Przed nami… 

 

 
Pamiętasz jeszcze jak, będąc dzieckiem, czekałeś niecierpliwie na Święta Bożego Narodzenia? Być może 

te wspomnienia zatarły nieco, coraz wcześniejsze i coraz bardziej nachalne, świąteczne akcje 

marketingowe, dzięki którym masz dość „świątecznej” atmosfery, zanim jeszcze ten czas nadejdzie…  

dziś, po raz kolejny, zachęcam Cię do tego, by w tym miesiącu przygotować niezwykły prezent. Prezent, 

który nie musi kosztować majątku, a który na pewno wywoła szeroki uśmiech na twarzy obdarowanego 

dziecka. Tak, zapraszam Cię do przyłączenia się do akcji Prezent pod choinkę. Zasady od lat pozostają 

niezmienne: pudełko po butach, w środku kilka drobiazgów, odpowiednia nalepka informująca, dla kogo 

prezent przygotowałeś i… gotowe! To takie proste! Gdybyś jednak potrzebował odświeżenia informacji 

(np. o tym, co nie powinno być prezentem), wszystko, co powinieneś wiedzieć, znajdziesz w Internecie, 

na stronie www.prezent.cme.org.pl oraz na ulotkach akcji dostępnych w kościołach. Tegoroczne 

prezenty pojadą do dzieci na Ukrainie i Białorusi, w Rumunii, a także do dzieci uchodźców w obozach 

w Bułgarii. 

Czy wiesz, że gdyby każda z naszych rodzin przygotowała po jednym prezencie, ich liczba wyniosłaby 

kilka setek? Wyobraź sobie taką liczbę obdarowanych dzieciaków! A przecież możesz zaangażować też 

swoich znajomych z pracy, szkoły, sąsiadów! Tak wiele możemy razem zrobić – przyłącz się! 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Informacje 
 
 Zapraszamy na październikowe nabożeństwa w naszych parafiach w niedziele o godz. 8:00 

w Warszowicach i o godz. 10:00 w Żorach. Równolegle z nabożeństwami odbywają się Szkółki 

Niedzielne dla dzieci. 

 Zapraszamy też na nabożeństwa Święta Reformacji, 31 października, w Warszowicach o godz. 

16:00 i w Żorach o godz. 17:30. 

 1 listopada, w Dniu Pamiątki Zmarłych, nabożeństwa odbędą się o godz. 8:00 w Warszowicach 

i o godz. 10:00 w Żorach. Na cmentarzu w Żorach, podobnie jak w poprzednich latach, będzie trwała 

kwesta. Wszystkie zebrane fundusze zostaną przeznaczone na utrzymanie i renowację naszego 

cmentarza. 

 Zapraszamy na projekcję filmu o Katarzynie von Bora, żonie Reformatora, we wtorek, 11 

października o godz. 17:00 w Warszowicach. 

 Październikowe Spotkania z Biblią odbędą się 9 i 23 października o godz. 19:00 w Żorach. 

Polecamy. 

 Polecamy również najbliższe spotkanie żorskiego oddziału PTEw. Będzie to spotkanie autorskie 

z Lidią Czyż, pastorową, nauczycielką i pisarką. Latem premierę miała jej najnowsza powieść, 

„Słodkie cytryny”. 

 14 października nasz Chór Parafialny będzie uczestniczył w uroczystości pamiątki poświęcenia 

kościoła w Gierałcicach k. Kluczborka, ks. Bartosz Cieślar wygłosi kazanie podczas nabożeństwa z tej 

okazji. 

 „Wiara w domu” – to temat Śniadania dla kobiet, które będzie miało miejsce 20 października 

o godz. 10:00 w parafii ewangelickiej w Świętochłowicach. Koszt uczestnictwa to 25 zł, więcej 

szczegółów i zapisy w kancelarii parafialnej. Zapraszamy. 

 W Zabrzu, 27 października, również o godz. 10:00, rozpocznie się spotkanie dla nauczycieli. 

W imieniu Diecezjalnej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego zapraszamy również na to spotkanie 

nauczycieli z naszych parafii. 

 31 października zapraszamy też do Goleszowa, gdzie w tym roku odbędzie się kolejna Noc z Lutrem. 

Polecamy młodzieży… i nie tylko. 
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 W dniach 12-14 października, w Centrum Luterańskim w Warszawie, będzie obradował Synod 

Kościoła. Wśród tematów poruszonych w czasie obrad będzie również kwestia Konfirmacji – wieku 

przystąpienia i ewentualnego rozdzielenia Konfirmacji i pierwszego przystąpienia do Komunii Świętej. 

Temat ten był poruszany na wiosennych sesjach Synodów Diecezjalnych. 
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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 

 
 


