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Hasło miesiąca: 

Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną 

a ziemią. 
/1 Mż 9,13/ 

 

 

 

Nowe Powitanie 
Szymon Samoraj 

 

 Co ma wspólnego tęcza i betlejemski żłobek? Oba są znakami 

przymierza, jakie Bóg zawiera z ludźmi. Oba są potwierdzeniem, że 

nie chce naszego upadku i śmierci. Oba są widocznym dowodem 

Jego wielkiej Miłości do nas i planu ratunkowego dla naszego życia. 

Oba w końcu przypominają nam o tym, co dzieje się tu i teraz – o Panu obecnym i działającym wśród nas, 

krzewiącym pokój, o którym śpiewali aniołowie w Betlejem. Niech ten pokój owocuje naprawianymi 

relacjami między nami, wzmacnianą więzią z naszym Ojcem i Miłością na świadectwo dla naszego 

otoczenia. 

Świąteczno-noworoczny Biuletyn Parafialny to, po raz kolejny, miejsce świątecznej refleksji, dobrych słów 

i spojrzenia na nowy rok, który przed nami. Nie zabrakło także podsumowania ostatnich tygodni ani 

zaproszeń na nadchodzący czas. Pokoju w sercach! Nie tylko od święta! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Taka sytuacja… Rozważanie 
Danuta Samoraj 

 

- Dzień dobry! Mogę wejść? 

- No wiesz... nie bardzo… właśnie świętujemy Boże Narodzenie… 

- No właśnie, to ja jestem… 

- Jak już przyszedłeś, to wejdź, tylko usiądź gdzieś w kąciku, żebyś nie rzucał się innym w oczy, bo 

posprzątane, udekorowane, dobre jedzenie, eleganckie stroje, a ty taki jakiś mało odświętny jesteś… 

Święta w końcu są raz w roku, nie chcę, żeby coś było nie tak. Wiesz... tradycja taka… że to niby kiedyś 

Syn Boga… i to na  pamiątkę Jego narodzin świętujemy. 

- Ja właśnie w tej sprawie… nie przychodzę z pustymi rękami, przynoszę prezenty… 

- Trochę się spóźniłeś, był już tu taki w czerwonym… Mikołaj chyba… ten to przyniósł prezenty! Każdemu 

to, czego sobie życzył, a tak między nami… to nie on… to ja to wszystko… ciężko pracuję, to mnie stać… 

w końcu świętujemy Boże Narodzenie… no, to jakie ty tam masz te prezenty? 

- Przynoszę… pokój, radość, prawdę, MIŁOŚĆ… 

-Nie bierz tego do siebie, ale… po co mi to? To takie mało praktyczne w dzisiejszych czasach, szczerze 

mówiąc, już się tego prawie nie używa… życie jest ciężkie! Trzeba się naszarpać, żeby człowiekowi było 

dobrze… jaki tam pokój, jaka miłość i komu potrzebna jest prawda? no w każdym razie przynajmniej nie 

zawsze… a radość to ja mam, gdy sobie tak poświętujemy razem, chociażby takie Boże Narodzenie… ty 

chyba nie z tego świata jesteś, że przychodzisz z czymś takim… 

- Ale… czy mógłbym jednak zostawić, to co przyniosłem, może się przyda… kiedyś? 

- No, jak już musisz, to połóż gdzieś z boku, bo tam pod choinką, to widzisz, jakie spore paczki leżą, 

wszystkie, że tak powiem, z najwyższej półki i na czasie, a nie jakieś tam… 

- To jeszcze tylko weź instrukcję obsługi do tych moich prezentów, żebyś wiedział, jak z nich korzystać 

w razie czego… i pójdę sobie, nie będę nawet wchodził, żeby nie przeszkadzać w waszym świętowaniu… 

- Dość obszerna ta instrukcja… myślisz, że mam tyle czasu, żeby to wszystko przeczytać? muszę 

pracować, żeby mnie i moim bliskim niczego nie brakowało… 

- Ale… gdybyś jednak był kiedyś w potrzebie, to daj znać, ta instrukcja to Biblia, ona nauczy cię, jak 

korzystać z moich darów, w niej znajdziesz namiary na mnie, mam ci wiele do zaoferowania… do 

widzenia! 

- Biblia…? Zaraz, zaraz, a kim ty właściwie jesteś? 

- Jestem Jezus, to moje urodziny świętujesz… 

... 

"Jeśli uśniesz dla tego, co jest wokół ciebie, dasz Mi czas, abym cię zbudził do świętowania nazywanego 

życiem. 

Na drodze do twojej pracy umieszczę piękne rzeczy. Otwórz oczy i zobacz je. 

W każdym dniu twego życia postawię przy tobie wyjątkowych ludzi. Zauważ ich. 

I dam ci też chęć wyboru cudu codziennego życia ponad rozpaczą codziennej agonii. 

WYBIERZ CUD!" (E-mail od Pana Boga do kobiet - Claire Cloninger) 

... 
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Panie, nie wiem, jak to robisz, ale sprawiasz, że niewiele mając, czuję się bogata - mam 

wszystko,  niewiele wiedząc, jestem pewna, że wiem, niewiele znacząc, czuję się ważna, a będąc słabą, 

czuję się silna… 

Idąc pod prąd, wiem, że jestem na właściwej drodze, bo nie dając rady, trwam… bo niewiele mogąc, mogę 

wszystko - wszystko w Tobie… Sprawiasz, że czuję się kochana ponad wszystko i obdarowana wszystkim… 

bo chcesz być moim OJCEM... dziękuję! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Życzenia Rozważanie 
ks. Bartosz Cieślar 

 

Co cię uspokaja? Pomyśl przez chwilę. Jaki czas lub miejsce daje ci wewnętrzne ukojenie? Nazwij to. Park, 

morze, las, strumyk, taras, góry, cisza, modlitwa… to mogą być różne rzeczy dla każdego z nas. Co 

konkretnie napełnia ciebie pokojem?  

Prorocy zapowiadali nadejście Księcia Pokoju. Aniołowie zwiastowali Pokój ludziom z powodu Jego 

narodzin. Czy świat napełnił się Jego Pokojem? Nie, gdyż świat go nie przyjął. Nie było i nie ma  dla Niego 

miejsca. Jego oferta pozostaje w tym świecie bezwartościowa i głupia. Ale tym, którzy Go przyjęli, dał 

poznać swój Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie! To jest to poczucie bezpieczeństwa i celu, do 

którego zmierzamy.  Ta świadomość, że Ktoś większy, doskonalszy i kochający ma nas w swoim ręku 

i troszczy się o nas, bez względu na to, co nas otacza lub spotyka.  

Czy święta Bożego Narodzenia są na liście rzeczy przynoszących ci Pokój i ukojenie? Przecież najczęściej 

życzymy sobie zdrowych i spokojnych świąt. Mam wrażenie, że robimy co możemy, aby było wręcz 

odwrotnie. Być może wierzymy w to, że jeśli zużyjemy całą swoją siłę i energię na przygotowanie świąt, 

uda nam się w same święta doświadczyć tej radości i spokoju? Nie wiem.  

Wiem natomiast, że Słowo Boże utożsamia prawdziwy Pokój z Księciem Pokoju, Emmanuelem, Bogiem 

Odwiecznym, Mesjaszem, Synem. Jestem przekonany, że zastępników nie ma. Nie sposób znaleźć 

czegokolwiek, co byłoby chociaż podobne do TEGO Pokoju, jaki znajdujemy w społeczności z Nim. 

W cichej z Nim rozmowie. W nasłuchiwaniu tego, co podpowiada, jak nakierowuje, jak zabiera strach, jak 

leczy serce. 

 

 

 

 

 

 

Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą Go: Cudowny 

Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju! 
/Iz 9,5/ 

 

Życzymy Ci, Drogi Czytelniku, takich spotkań u samego Źródła. Spotkań z Tym, który zostawił Niebo by 

wyjść nam na spotkanie. On niczego nie potrzebuje i niczego nie chce przy naszym wigilijnym stole, tylko 

Ciebie. Nie dba o atmosferę czy też magię tych świąt. Obojętny jest mu kolor światełek na choince i liczba 

potraw. Przyszedł dla Ciebie, by Jego Pokój i Światłość wypełniła twoje serce. I to jest najlepszy dar, jaki 

możesz dzielić z bliskimi w tych świątecznych dniach. Jego Pokój i Miłość to prawdziwy sens tych Świąt. 

W modlitwie, ks. Bartosz i Ewa Cieślar oraz Autorzy Biuletynu Parafialnego 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Czasy pokoju Rozważanie 
Szymon Samoraj 

 

Szukaj pokoju i do niego dąż. 
/Ps 34,15/ 

 

Przyjęło się mówić o czasach, w których żyjemy - „czasy pokoju”. Za wyznacznik przyjmuje się brak 

wielkich, globalnych konfliktów zbrojnych, angażujących wiele krajów i wywracających światowy porządek 

do góry nogami. Aż chciałoby się zapytać – skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Choć żywioł 

wielkich wojen nie szalał dawno w naszej części świata, to jednak niemal każdego dnia docierają do nas 

wieści o lokalnych konfliktach, krwawych porachunkach czy terrorystycznym zagrożeniu, które sprawia, że 

nie możemy być pewni, że w naszych miastach i wioskach zupełnie nic nam nie grozi. Dziś kwestię pokoju 

(lub jego braku) możemy rozpatrywać także w inny sposób. W świecie, w którym Bóg umieścił człowieka, 

żył on w symbiozie (powiedzielibyśmy – pokoju) z otaczającą go naturą. A dziś? Nie bacząc na 

konsekwencje, wydzieramy naturalne bogactwa ziemi i wykorzystujemy je dla własnego zysku. Efekt? 
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Zubożenie środowiska, wyczerpujące się złoża, kluczowych dziś, surowców i zatrute środowisko naturalne, 

w którym przecież na co dzień żyjemy. 

Wkraczamy właśnie w kolejny rok. Rok, którego biblijne hasło nawołuje nas do poszukiwania pokoju (ze 

sobą, z bliźnim, z Bogiem, z Jego Stworzeniem). To także rok, który Kościół obwołał Rokiem Troski 

o Stworzenie. Zachęca nas w ten sposób do przyjrzenia się naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności za 

środowisko, w którym żyjemy.  

Nie mamy zbyt wielkiego wpływu na lokalne konflikty zbrojne czy liczbę ataków siejących postrach na 

ulicach wielu miast. Możemy za to zwrócić większą uwagę na nasze podejście do środowiska naturalnego. 

Co robimy z naszymi odpadami? Czym ogrzewamy nasze domy? Czy musimy zawsze przemieszczać się 

własnymi samochodami? Co robimy, by świat, w którym żyjemy, był miejscem zdatnym do życia nieco 

dłużej? To także kwestia naszej odpowiedzialności za Boży Dar – bo takim jest środowisko naturalne. 

Otrzymaliśmy je od Stwórcy, by o nie dbać, by korzystać z jego zasobów rozsądnie i mądrze. Bo także 

i z tego zostaniemy rozliczeni.  

Bożego Pokoju życzmy sobie na ten rozpoczynający się rok! Szukajmy go między nami, w naszych 

relacjach z innymi ludźmi, ale także otaczającą nas przyrodą – ten pokój jest owocem Bożego Pokoju 

w naszych sercach. 

Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry, szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia! 

(Ps 34,9) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Historia Dobrodzieja 
Spotkanie PTEw na Folwarkach 

Za nami… 
Elżbieta Sitek 

 
Dnia 15 grudnia 2018 roku członkowie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego gościli 

w domu państwa Teresy i Dariusza Golów, gdzie odbyło się ostatnie, tegoroczne spotkanie z udziałem 

Jana Delowicza; autora wielu książek o historii Śląska i naszego miasta. 

Prelegent przedstawił dzieje majątku ziemskiego „Folwarków” oraz obraz życia jego właściciela Alberta 

Benecke, który w 1879 zakupił zubożałą posiadłość ziemską wraz z XVIII wiecznym dworkiem 

i w odpowiednim czasie wyprowadził z upadku cały majątek. 

Albert Benecke był osobowością o niezwykłej postawie moralno-społecznej, aktywnie działającej na rzecz 

społeczności lokalnej głównie ewangelickiej, pełniąc długoletnia funkcję kuratora żorskiej parafii. 

Znaczną część swojej majętności w postaci darowizny finansowej przekazał na rzecz budowy nowego 

kościoła ewangelickiego w Żorach. Z szacunkiem i życzliwością traktował swoich robotników folwarcznych, 

zapisując dla nich w testamencie odpowiednie kwoty pieniężne za określone lata pracy. 

Zmagając się z nieuleczalną chorobą, zmarł w 1910 roku, co udokumentowane zostało oryginalnym aktem 

zgonu. Wyrazem wdzięczności dla ofiarnego darczyńcy, decyzją Rady Parafialnej i parafian postawiono 

granitowy pomnik na ewangelickim cmentarzu w Żorach. W trakcie prelekcji wyświetlane były stare 

fotografie prezentujące styl dawnych czasów i postacie krewnych i przyjaciół, z których niewielu udało się 

utożsamić z rodziną Alberta Benecke. 

Dalsza część zebrania, to sprawy organizacyjne naszego oddziału. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 Przez cały okres Adwentu w Żorach trwał pierwszy Kiermasz Parafialny. Przygotowane przez 

parafian przetwory, dekoracje świąteczne, wypieki i nie tylko można było nabyć i w ten sposób 

wesprzeć osoby niepełnosprawne w naszej parafii i plan przystosowania budynku parafii do ich 

potrzeb. Więcej szczegółów, dotyczących Kiermaszu, wraz z rozliczeniem przekażemy 

w styczniowym Informatorze, ale już dziś bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak 

chętnie włączyli się w tą akcję (zarówno jako twórcy, jak i klienci Kiermaszu). Bóg Wam zapłać! 

 Tradycją w naszych parafiach są adwentowe Spotkania Seniorów. Odbyły się one w 1 Niedzielę 

Adwentu w Warszowicach i 2 Niedzielę Adwentu w Żorach. Dziękujemy Paniom przygotowującym 

te spotkania i wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas. 

 Z kolei w 3 Niedzielę Adwentu w Żorach i 4 Niedzielę Adwentu w Warszowicach, świętowali nasi 

najmłodsi parafianie w czasie Gwiazdek. Przygotowany program wprowadzał nas już w świąteczny 

klimat, nie zabrakło także upominków. Za zaangażowanie w przygotowanie dzieci serdecznie 

dziękujemy. 

 W połowie grudnia nasze panie wzięły udział w Międzyparafialnym Spotkaniu Kół Pań 

w Studzionce. 
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 W listopadzie w Warszowicach odbył się Chrzest Święty Mai Janowskiej, natomiast w grudniu 

w Żorach ochrzczona została Wiktoria Kula. Im, oraz ich rodzinom, życzymy Bożej Opieki na 

każdy kolejny dzień i rok. 

 W ostatnim miesiącu odbył się także Ślub Laury Goli oraz Damiana Motyki (Żory). Niech 

łaskawy Pan pobłogosławi ich wspólną drogę. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 Z życia Kościoła 
 

 1 grudnia w Kijowie miało miejsce wprowadzenie w ks. Pavlo Shvartsa w urząd biskupa wizytatora 

Niemieckiego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ukrainy. Zmiany są wynikiem naruszeń, jakich 

dopuściły się poprzednie władze kościoła. W uroczystości w Kijowie wziął udział m.in. ks. bp Jerzy 

Samiec. 

 W ramach, odbywającego się w Katowicach, Szczytu Klimatycznego ONZ, 9 grudnia 

w archikatedrze Chrystusa Króla miała miejsce ekumeniczna modlitwa o zachowanie stworzenia 

i wzmożenie wysiłków na rzecz ratowania środowiska naturalnego. 

 W dniach 14-16 grudnia w Pradze uroczyście obchodzono 100-lecie Ewangelickiego Kościoła 

Czeskobraterskiego. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Informacje 
 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w okresie świąteczno-noworocznym i styczniu 

 Warszowice Żory 

Wigilia 15:00 16:15 

Święta Bożego Narodzenia 8:30 10:00 

Stary Rok 15:00 16:15 

Nowy Rok 16:00 17:30 

Święto Epifanii (6.01) 8:00 10:00 

Niedziele 8:00 10:00 

   

 

 Pierwsze w nowym roku spotkanie Koła Pań w Żorach odbędzie się 3 stycznia o godz. 17:00. 

Zapraszamy. 

 Polecamy też Spotkanie Parafialne w Warszowicach – 10 stycznia, również o godz. 17:00. 

 Na Spotkanie z Biblią zapraszamy 8 i 22 stycznia o godz. 19:00 w Żorach. Zachęcamy do przybycia. 

 Młodzież zapraszamy na 27 grudnia do Pszczyny, na tradycyjny Diecezjalny Zjazd Młodzieży. 

Początek o godz. 10:00. 

 5 stycznia w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się ordynacja pięciorga magistrów teologii: 

Wiktorii Matloch, Marka Bożka, Pawła Mikołajczyka, Arkadiusza Raszki i Piotra Ucińskiego. Uroczystość 

rozpocznie się o godz. 11:00 
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 Kącik dla dzieci 
 

Quiz biblijny – Psalm 34 

Przeczytajcie z rodzicami Psalm 34, z którego pochodzi hasło roku, i odpowiedzcie na poniższe pytania. 
(pytania pochodzą z książki Mega Quiz Biblijny) 

 

1. Do spróbowania i zobaczenia czego zachęca czytelników autor? 

 

 

 

2. Jaka część ciała człowieka prawego była chroniona i niezłamana? 
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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 
 

 


