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Hasło miesiąca: 

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. 
/Hi 19,25/ 

 

 

 

Promień Powitanie 
Szymon Samoraj 

 
 Znasz to uczucie, kiedy cały świat wali Ci się na głowę, prawda? 

Lawina obowiązków w domu, pracy czy szkole zdaje się niemożliwa 

do pokonania? Kiedy dzieje się coś, co wywraca Twoje życie do góry 

nogami i brakuje sił, by choć spróbować poukładać je na nowo? 

Hasło miesiąca stawia przed nami postać, która doświadczyła tego 

stanu w niespotykanym natężeniu. Wielokrotnie doświadczony, opuszczony i cierpiący Job został już tylko 

z jednym – przekonaniem, ze jego Odkupiciel żyje i w końcu upomni się o niego. I tak się stało. Tego 

przekonania, które wpuszcza promień Bożego Światła nawet w najgłębszy mrok, życzę Wam na te 

pochmurne jesienne dni. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

I umarł 

 

Rozważanie 
Szymon Samoraj 

 

Pewien wierzący człowiek miał przyjaciela, który nie poznał Pana. Szukając sposobu na to, by i on mógł 

stać się Bożym dzieckiem, namawiał go na wizytę w kościele. Po wielu porażkach w końcu sukces – 

zgodził się! Niestety, niedzielne nabożeństwo okazało się kompletną porażką. Ksiądz miał plan – nie 

wygłaszał kazań na wyznaczone przez kościół teksty, ale chronologicznie, rozdział po rozdziale, rozważał 

teksty biblijne. Tym razem przyszła kolej na jeden z licznych na początku Pisma, fragment dotyczący 

rodowodu jednego z Patriarchów. Tekst pozbawiony głębszej treści, czysta kronika i stały schemat – ktoś 

był czyimś synem, żył ileś lat i umarł… i tak raz za razem… był, żył i umarł… był, żył i umarł… i umarł… 

i umarł… i umarł… nic dziwnego, że nasz bohater wyszedł z kościoła zdruzgotany. Tyle zabiegów, starań 

i wszystko na nic! Był tak przekonany o swojej klęsce, że nawet nie zapytał przyjaciela o wrażenia po 

wspólnie przeżytym nabożeństwie. Jakie musiało być jego zdziwienie, kiedy, po długim czasie, ten sam 

nawiązał do tego rozważania. Opowiadał, jak wielkim wstrząsem było słuchanie historii o kolejnych 

ludziach, którzy tak po prostu umierali. Ten, wydawać by się mogło, mało treściwy fragment, skłonił go do 

zmiany życia – by nie było ono puste i nie dało się podsumować krótkim „żył tyle i tyle lat, i umarł”! 

Nieprawdopodobne działanie Ducha Świętego! 

Nieraz bywa tak, że sytuacje czy miejsca, w których wolelibyśmy się nie znaleźć, ludzie, których 

wolelibyśmy nie spotkać, wywierają na nas duży wpływ. Niespodziewanie stają się impulsem do działania. 

Siłą, której tak bardzo brakowało. Zachętą, by spróbować jeszcze raz. I jeszcze… Szukając inspiracji tylko 

w jednym źródle, zamykamy się na inne, i sam Pan Bóg raczy wiedzieć, ile cennych relacji i impulsów 

w ten sposób tracimy. Czy o to chodzi? Zgoda, Słowo Boże ma być i jest źródłem naszego poznania Pana. 

Ale żeby nasze poznanie mogło dać jakieś rezultaty, musimy rozejrzeć się wokół siebie, dostrzec siebie 

nawzajem. Dopiero wtedy mamy szansę na wykorzystanie zapisanych w Biblii nauk w praktyce. Na 

wypełnienie naszego życia płynącą z jej kart Bożą Miłością, której przecież nie mamy magazynować 

w sobie, ale nieść w świat! By i inni ją poznali! Nie zastanawiałeś się nigdy, jak to jest, że na poziomie 

deklaracji, żyjemy w kraju zdominowanym przez chrześcijan, a kiedy wyjdziemy na ulicę, trudno 

o dowody? Co się stało z naszą chrześcijańską postawą na co dzień? Co z naszą otwartością na drugiego 

człowieka, jego potrzeby i problemy, z którymi się mierzy? Ile jeszcze w nas gotowości, by dać siebie 

innym? By towarzyszyć sobie nawzajem w drodze przez ten świat i w ten sposób wskazywać na Boga? On 

dał nam wskazówki w swoim Słowie, ale zrobił to po to, byśmy stosowali je w praktyce naszej 

codzienności. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że wiara i relacja z Bogiem to właśnie relacja – codzienna 

praktyka. To się czuje, a nie czyta! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Remonty w Warszowicach 

 

Za nami… 

 

 

Na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej w Warszowicach, podsumowaliśmy podjęte prace w roku 2019. 

Kolejny, intensywny okres za nami, z Bożą pomocą zakończony pozytywnie! Największym zadaniem, 

przed którym staliśmy to poszerzenie parkingu przy kościele. Zaczęliśmy od złożenia propozycji 

ofertowych do firm, celem przygotowania kosztorysu. Szacunkowy koszt wykonania parkingu przekraczał 
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30 tys zł. W międzyczasie przeprowadziliśmy rozmowy z Gminą, która wyrażała gotowość odpłatnego 

wynajęcia sal na potrzeby przedszkola w roku 2019r. Jak zwykle, najbardziej pomocni okazali się nasi 

parafianie, którzy ostatecznie podjęli się wszystkich prac. Dzięki temu ponieśliśmy jedynie koszty 

materiałów i wynajęcia koparki w łącznej sumie 11.500 zł. Należy dodać, że w tym ujęte są także koszty 

odwodnienia przy kościele, studzienki zbiorczej, odprowadzenie wody z ujęcia wody na cmentarzu, opaska 

ażurowa wokół kościoła, chodnik prowadzący do zakrystii. Poprawiono także schody przed głównym 

wejściem do kościoła, wbudowano także granity i elementy ozdobne. Koniecznie trzeba było także podjąć 

się naprawy budynku gospodarczego na cmentarzu – wymiana pokrycia dachowego oraz budynku 

gospodarczego przy cmentarzu, gdzie oprócz pokrycia wymieniono konstrukcję dachową. Łączny koszt 

tych prac – 13.500 zł. W budynku plebanii remontu doczekała się klatka schodowa i przedsionek – koszt 

około 2.000 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powyższe prace oraz tym, 

którzy wsparli nas rzeczowo i finansowo! Za Radę Parafialną –  

ks. B. Cieślar 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Porozumienie i jedność w sercu Europy 

 

Za nami… 
Elżbieta Sitek 

 

Dnia 26 października 2019r. w siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach odbyło się kolejne zebranie 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w czasie którego prelekcję pt. „Porozumienie i jedność w sercu 

Europy” przedstawił prof. Jerzy Buzek. Jako eurodeputowany, były premier Polski i przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego omówił szereg zagadnień dot. wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego 

zjednoczonej Europy. W początkowej fazie spotkania prof. Buzek wspomniał o swoim uczestnictwie 

w uroczystości odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego, która odbyła się w dniu poprzedzającym tut. 

prelekcję tj. 25 października br. Pomnik stoi przy Trakcie Królewskim w Warszawie nieopodal 

monumentów „ojców niepodległości -” wśród nich J. Piłsudskiego, bezkompromisowego przeciwnika wobec 

przywódcy III powstania śląskiego W. Korfantego. 

Prof. J. Buzek – Ślązak związany z regionem kopalń węgla opowiedział o wielowiekowej historii kopalń 

w Polsce, o słynnych kopalniach soli w Bochni i Wieliczce, skąd 770 lat wstecz wydobywano sól a jej 

eksport poza granice kraju przynosił olbrzymie dochody stanowiące 70% budżetu Rzeczpospolitej za 

panowania króla Kazimierz Wielkiego. Nawiązując do różnych aspektów historycznych Europy, 

charakteryzuje ją również historia wojen, rewolucji i niezliczonych incydentów zbrojnych, niemal od 

zarania istnienia kontynentu. 

Na przestrzeni dziejów odbywały się nieudane próby zjednoczenia krajów europejskich w jeden system 

społeczno-polityczny. Jednakże proces ten dokonywany drogą ekspansji pochłaniał zawsze wiele ofiar 

i liczne straty. 

Dopiero w wieku XX pojawienie się nowej idei integracji europejskiej głoszonej przez przedstawicieli 

europejskich państw, skutkowało powołaniem do życia Unii Europejskiej skupiającej dziś 28 krajów, 

a wśród nich od 2004r. i Polski. Obecnie wspólnota ta zapewnia życie w stabilnej, wolnej od konfliktów 

zbrojnych Europie. Jednym z priorytetów UE jest przeciwdziałanie zmianom klimatu przez ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych i stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych. Włączając się w realizację tego 

procesu prof. Buzek jest inicjatorem utworzenia w ramach budżetu UE „specjalnego funduszu 

sprawiedliwej transformacji energetycznej” dla państw członkowskich, kierując szczególną uwagę na istotę 

potrzeb regionu śląskiego w Polsce. Poparta przez PE inicjatywa ta znalazła miejsce wśród założeń nowego 

„Europejskiego Zielonego Ładu”. 

Niepokój Unii Europejskiej budzi nie tylko nieprzewidywalna polityka gospodarcza USA, ale również 

brexit;- posunięcie wywołujące wielki chaos i bałagan, nie tylko w krajach wspólnoty ale też w samej 

Wielkiej Brytanii. Wyjście z UE będzie wymagało porozumień w kwestii praw obywateli w tym 700 tyś. 

Polaków oraz pracowników i studentów z 50 krajów świata. 

Spełniając swoje zadania w Parlamencie Europejskim prof. Buzek zawsze zabiegał o silną pozycję Polski 

w UE, dlatego żadne działania polskich elit politycznych nie powinny podważać dorobku europejskiej 

wspólnoty. W ramach dyskusji wyłonił się temat imigrantów i azylu. 

Z wyjaśnień profesora wynika, że UE prowadzi politykę azylową opartą na solidarności, humanitaryzmie 

i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności między państwa członkowskie. 

Po interesującej dyskusji, końcowa konkluzja argumentuje doniosłe znaczenie Unii Europejskiej, 

podejmującej rozwiązywanie problemów w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego. Wspólnota ta 

stoi na straży pokojowego rozwiązywania konfliktów, praw człowieka, równości płci, solidarności oraz 

współpracy bez względu na różnice systemów wartości i poglądów. 
______________________________________________________________________________________________ 
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 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 W ramach obchodów 450 lat ewangelików w Żorach, 20 października w Żorskim kościele odbył się 

koncert zespołu Pastores. Był to czas wspólnego uwielbiania naszego Pana muzyką i wspólnym 

radosnym śpiewem. 

 W październiku uczestniczyliśmy w Chrzcie Św. Oliwii Sitek (Żory). Pamiętajmy o niej i jej 

najbliższych w naszych modlitwach. 

 W naszych parafiach odbyły się też Śluby. Wspólną drogę rozpoczęli: Klaudia Otręba i Łukasz 

Bratek (Warszowice), Ewelina Staniek i Sylwester Pawełek oraz Magdalena Szulc 

i Sławomir Kulisz (Żory). Nowożeńcom życzymy Bożego prowadzenia i błogosławieństwa na 

wspólne lata. 

 W minionym miesiącu Pan Bóg odwołał spośród nas śp. Emilię Sosnę. Niech dobry Pan pocieszy 

zasmuconą rodzinę zmarłej. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 

Z życia Kościoła 
 

 Zakończyło się zbieranie paczek w ramach akcji Prezent pod Choinkę. Jak co roku, także i my 

dołączyliśmy się do tej inicjatywy. Za każdy przygotowany prezent serdecznie dziękujemy. 
______________________________________________________________________________________________  
 

III Kiermasz Parafialny 

 

Przed nami… 

 

 

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.Jan 13:35 

"Przeminę jak cień, ale miłość, dobro i ciepło przekazane przeze mnie innym, pozostaną..." 

("Codziennik  kobiet", R. Makula) 

Tak więc postanowione (grupowo) - organizujemy kiermasz… znów pod hasłem "wzajemnej miłości", bo 

trudno o lepszą motywację do działania dla Bożych dzieci. 

Jak dotąd, tak i teraz, nie ma to sensu bez WAS. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, aby znów  uzyskać 

wymierne efekty.  Przeciwdziałanie wykluczeniu kogokolwiek  z powodu barier architektonicznych, 

wsparcie tych z nas, którzy najbardziej tego potrzebują, są naszym celem działania. A my, przy tym, 

mamy możliwość zaopatrzenia się w produkty, których w sklepach nie spotkamy, bo  oferta, którą dzięki 

wam dysponowaliśmy w dwóch poprzednich odsłonach,  to szeroki przekrój naszych talentów, którymi 

hojnie obdarował nas Ojciec. Nie po to, żeby zachowywać je dla siebie ale... wiadomo! Wszystko 

niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, ekologiczne, bez konserwantów, za to wykonane naszymi 

rękami z SERCEM  i doprawione sporą dawką  MIŁOŚCI..., Liczymy  na wasze otwarte serca i pracowite 

ręce, bo doświadczenia z poprzednich kiermaszów dają nam podstawy do pokładania w was nadziei 

i pewności,  że i  tym razem nie zawiedziecie jako dostawcy i konsumenci.  Wasze pomysły 

i zaangażowanie przekraczały dotąd nasze najśmielsze oczekiwania, więc, może nieco przedwcześnie ale 

z wiarą,  znów proponujemy bogaty asortyment świątecznych artykułów: 

- dekoracje ( stroiki, ozdoby, zabawki...) 

- Słodycze (wypieki, czekoladki...) 

- przetwory owocowe i warzywne... 

- Nowy temat - "szulki" i „śląskie oblaty" a raczej nasza wspólna interpretacja tych świątecznych (i nie 

tylko)  tradycyjnych  wypieków, 

 - Wyroby drewniane Henryka, który, właściwie  pojmując  sens  Bożych słów  "świątynią Bożą 

jesteście...",  walczy o tę  świątynię dzielnie,  nigdy się nie poddając, bo na pomoc Państwa liczyć nie 

może... uzyskane środki w całości zostaną (jak poprzednio)  przekazane jemu. 

Wszystko co potraficie wykonać a będzie waszym sposobem na włączenie się w kiermasz,  jest mile 

widziane i oczekiwane i co niemniej ważne, każdy amator oferowanych produktów będzie tak samo 

z radością i nadzieją powitany. 

Z  Bożym błogosławieństwem, tak jak wcześniej,  damy radę, bo już wiemy, że możemy liczyć na Niego 

i poprzez Niego na siebie... Dla siebie a poprzez nas, dla Niego! Budujmy naszą jedność poprzez MIŁOŚĆ 

wzajemną! 

Organizator- PARAFIA EWANGELICKA W ŻORACH 

Dostawcy - Parafianie Parafii w Żorach (i nie tylko?) 

Odbiorcy - (nie tylko)  Parafianie Parafii Ewangelickiej w Żorach 

Termin: 8 grudnia - 2 niedziela Adwentu, (ewentualna dogrywka za tydzień, jeśli coś zostanie) 
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Podsumowując: "Stójmy razem, bo w jedności siła (...) Bądźmy wszyscy jednej myśli, Wzór Chrystusa 

Pana wiernie naśladując, z łagodnością i pokorą Jedni drugim pomagajmy żyć" 

ZAPRASZAMY!!! 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Informacje 
 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w listopadzie o stałych porach – o godz. 8:00 

w Warszowicach i 10:00 w Żorach. 

 Zapraszamy na Spotkanie z Biblią w Żorach 26 listopada o godz. 19:00. 

 Koncert Piotra Karzełka odbędzie się 22 listopada w Sali MOK w Żorach o godz. 18:00. Polecamy. 

 W niedzielę, 17 listopada chcemy dołączyć do modlitwy o Prześladowany Kościół. 

 Adwentowe spotkanie Seniorów w Warszowicach odbędzie się w niedzielę, 1 grudnia po 

nabożeństwie. Spotkanie w Żorach zaplanowane jest na 15 grudnia. Serdecznie zapraszamy! 

 Paniom polecamy Międzyparafialne Spotkanie Kół Pań w Studzionce, 7 grudnia o godz. 16:00. 

 Już teraz zapraszamy na Zabawę Karnawałową organizowaną przez warszowicką parafię. Odbędzie 

się ona 25 stycznia 2020r. Więcej szczegółów wkrótce. 

 W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej księgowej, parafia w Żorach 

poszukuje nowej osoby na to stanowisko. Kandydatów i osoby zainteresowane szczegółami 

prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.  
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 Kącik dla dzieci 
 

Quiz biblijny – Księga Joba 

Przeczytajcie z rodzicami 16 rozdział Księgi Joba i odpowiedzcie na poniższe pytania. (pytania pochodzą z książki 

Mega Quiz Biblijny) 
 

1. W 19 rozdziale Job powiedział, że co jest niemiłe jego żonie? 

 

2. Jakiej znanej frazy użył Job, by wyrazić, jak blisko był śmierci? 
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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 

 


