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Hasło miesiąca: 

Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się 

i dziel się tym co posiadasz. 
/Księga Tobita 4,8/ 

 

 

 

Aż narzędzie Powitanie 
Szymon Samoraj 

 

 Szczodrość i dobroczynność naturalnie pojawiają się w naszych 

myślach wczesną jesienią, kiedy obchodzimy dziękczynne Święto 

Żniw. To zawsze dobra okazja, by zastanowić się nad bogactwem 

łaski, jakiego doświadczamy od naszego Boga. To też moment, by 

pomyśleć o tym, co my z Jego darem robimy? Czując się w pewien sposób wyróżnieni, staramy się go 

pielęgnować i zazdrośnie strzec przed światem zewnętrznym tak, by przypadkiem nie doznał uszczerbku? 

A może by tak wziąć ten dar i wyjść z nim w świat, by także i inni mogli z niego skorzystać? Myślę, że 

wielu z nas wyraźnie nasuwa się myśl, która z przytoczonych postaw jest właściwsza – jak powinno być. 

A jak jest u Ciebie? 

W Kościele co jakiś czas daje się słyszeć głos, że to czy tamto „robimy dla Pana Boga”. Przyznam, że jest 

to dla mnie dość… zastanawiające. Niby to naturalne, że odpowiedzią na to, co On zrobił dla mnie, 

powinna być jakaś moja aktywność. Ale co ja mogę zrobić dla Pana? Co mogę Mu ofiarować? Apostoł 

Paweł rozmiłowanym w teoretycznych rozważaniach i filozoficznych polemikach, przedstawiał istotę Boga: 

„Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani nie służy mu się 

rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko.” 

(Dz 17,24b-25). Sam Jezus napominał: „Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. 

Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.” (Mt 9,13). Jedyne, co możemy 

zrobić, to otworzyć oczy na drugiego człowieka, wyciągnąć do niego rękę i być na co dzień narzędziem 

w Jego ręku. Czego sobie i Tobie życzę. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Po prostu… Kochaj! 

 

Rozważanie 
Danuta Samoraj 

 

"(...) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" ( Mat.25,35-

40)    

Kiedy zastanawiałam się nad tym, kto mógłby być dla mnie wzorem do przywołania w tekście 

o dobroczynności, przyszła mi na myśl osoba Matki Ewy i jej miechowickie dzieło miłosierdzia. W jednej 

z informacji o niej znalazłam taki opis: "Pruska piękność, za rękę której niejeden absztyfikant dałby sobie 

zapewne wyciąć nerkę. Bajecznie bogate dziecko bajecznie bogatych Tiele-Wincklerów.” („Odkrywając 

Śląsk”). A potem pomyślałam, że nie byłoby Matki Ewy, gdyby nie ten, który, będąc królem i jedynym 

spadkobiercą wszystkich królestw świata, łącznie z Królestwem Niebieskim, nie postanowił obdarować nas 

swoim dziedzictwem... darmo, z bezgranicznej, bezwarunkowej MIŁOŚCI! 

Jak bardzo trzeba kochać, żeby podzielić się wszystkim? Czy mam jakieś szczególne zasługi w kwestii 

czynienia dobrych uczynków, czy spłacam tylko wcześniej zaciągnięty u Niego DŁUG MIŁOŚCI? Ile z tego 

co posiadam, to wyłącznie moja zasługa ? (Mat.6, 27-33) Czy to, co posiadam, to naprawdę moja 

własność czy tylko powierzone mi dobra? (1 Piotra 4, 9-10) Czy ja, mogąc dawać, nie jestem również 

obdarowanym?(2 Piotra 1,3) Ile, to tak naprawdę jest dużo i czy to jedyne kryterium ofiarności? (Łuk. 

21,1-3 Wdowi grosz) Czy daję po to, żeby się wyróżnić, zaskarbić sobie czyjąś przychylność, ewentualnie 

zobowiązać kogoś do wdzięczności, ustalić swój status dobroczyńcy, zapisany dużymi literami dla 

obecnych i potomnych? Czy jest to moja potrzeba czynienia dobra, płynąca prosto z serca? (Mat. 6,2-4) 

Ile razy ofiarując, tak naprawdę wolałam(em) darować "jedyną owieczkę biednego sąsiada" niż uszczuplić 

swój własny stan posiadania, głównie po to aby mój wizerunek "dobroczyńcy" nie ucierpiał przez moje 

skąpstwo? (2 Księga Samuela 12,1-4 - Prorok Natan o królu Dawidzie) Czy mam prawo gromadzić swoje 

dobra materialne, przy okazji krzywdząc w jakikolwiek sposób mojego uboższego bliźniego? (Rzym 13, 8-

10), Czy gromadzenie skarbów ziemskich jest dla mnie ważniejsze od tych w Niebie (Mat 6,19-20) - Oto 

parę przestróg na ten temat z Księgi Przypowieści: "Kto ciemięży ubogiego, lży jego Stwórcę, czci Go ten, 

kto się nad biednym lituje." (Przyp. 14, 31) "Kto daje ubogim – nie zazna biedy; kto na nich zamyka oczy, 

zbierze wiele przekleństw." (Przyp. 28, 27) "Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez 

skutku." (Przyp. 21,13)0 

Wiele pytań? Trudna sztuka dawania? Niekoniecznie jeśli... 

"Przed Panem nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada" (Przyp.21,30). Zacznij więc od MIŁOŚCI… 

"Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie 
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postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się 

z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się 

spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, 

jeśli wiedza, wniwecz się obróci.” (1 Koryntian 13,4-8) 

Wielu wokół nas nauczycieli, wykształconych teologów, dokładnie wiedzących, co według Boga jest 

właściwe, co należy potępić a co pochwalić, co zgodne bądź niezgodne z Biblią... Tak pewnych, że Bóg 

przemawia tylko i wyłącznie do nich, że nie mają żadnych wątpliwości, tak przekonanych o ważności 

swojej misji na Ziemi, że szkoda im marnować swój drogocenny czas na pochylenie się nad człowiekiem, 

żeby go spotkać w środku jego problemów, zapasów z niełatwym przecież życiem, żeby przytulić 

w imieniu Tego, którego głoszą - Jezusa. Tylko czym byłoby CHRZEŚCIJAŃSTWO bez miłości? 

Świat nie cierpi z powodu braku mądrości czy wiedzy, świat cierpi z powodu braku miłości... Każdego dnia 

człowiek wypatruje człowieka, jak sparaliżowany przy sadzawce Betesda (Jan 5,1-18). Każdego dnia to ty 

możesz być tym, który przez Jego miłość, przynosi nadzieję, budzi wiarę, ratuje. Do tego, żeby być 

użytecznym w Jego służbie, nie potrzebujesz specjalnego wykształcenia ani wielkiego majątku ani 

specjalnych predyspozycji - masz dokładnie dość, żeby wypełniać zadania, które ci powierza. Zacznij więc 

słuchać sercem i daj się poprowadzić Mistrzowi. Bóg chce żebyś teorię miłości połączył z codziennym 

praktykowaniem. Potrzebuje twojego serca, które doświadcza i czuje, które, obdarowane Jego 

bezwarunkową miłością, chce przekazywać ją drugiemu człowiekowi. Wiesz dokładnie jak to jest, bo ty też 

potrzebujesz miłości, potrzebujesz nieraz pomocy drugiego człowieka. Więc nie zastanawiaj się wciąż na 

nowo co jeszcze możesz dla Niego zrobić ale po prostu, Kochaj człowieka... Dla Niego! Zaufaj i pozwól 

Jemu wybierać dla siebie zadania. Nieraz będziesz zaskoczony Jego "pomysłami" ale wędrować z Nim, być 

w Jego dyspozycji, to fascynująca, najpiękniejsza przygoda życia!  Pamiętasz? W przypowieści 

o miłosiernym Samarytaninie ci świętobliwi przeszli obok a ten najmniej godny uratował (Łuk. 10,30-37). 

Jeśli zechcesz być Samarytaninem na co dzień, to On sprawi, że nakierowanie na drugiego człowieka, 

rezygnacja z własnego "JA", będzie źródłem radości dla ciebie i nada właściwy sens twojemu życiu. On 

zamieni twoje "muszę", w "chcę" i poczujesz się wolny i spokojny, bo już  wiesz, że... nie z obowiązku, nie 

dla własnych zasług, nie po to, żeby ludzie docenili, przyznali tytuł "dobroczyńcy" czy zapisali twoje imię 

dużymi literami w księdze pamiątkowej dla potomnych. Nie obliczając, czy i ile możesz udzielić, nie 

kalkulując, czy cię stać - w twoim garnku "mąka się nie wyczerpie, oliwy w bańce nie zabraknie" 

(1 Krl.17,16). Każdy bliźni, który jako potrzebujący stanie na twojej drodze, to nie "maruder" opóźniający 

twoje tempo marszu, ale szansa dla ciebie, żebyś na MECIE nie stanął z pustymi rękami, nadzieja na 

przyprowadzenie do celu  kogoś, kto bez twojej pomocy być może nie osiągnąłby celu. Sam dostałeś tak 

wiele… Sam codziennie doświadczasz miłości (znasz przecież dobrze to uczucie, kiedy ktoś okazuje ją 

tobie), dobro tam właśnie ma swoje źródło. Dobro jest ciche, pokorne, nie łase na pochwały, bo wie, że 

nawet jeśli nikt nie zauważy jego starań, to Ojciec Niebieski będzie wiedział, bo Jemu nie umknie żaden 

wywołany przez ciebie uśmiech na twarzy twojego brata. To właśnie twoja postawa wobec bliźniego ma 

być tym, co jako Boże dziecko, wyróżnia cię w tym świecie, tym zwrócisz uwagę na ŹRÓDŁO twojego 

życia, tym przyciągniesz do JEZUSA innych. Nie potrzebujesz żadnej innej "wizytówki"... „(...)Pójdźcie, 

błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata" (Mat. 

25,33). To jest to właściwe miejsce do gromadzenia twoich "skarbów" bo "Gdzie jest skarb twój tam 

będzie i serce twoje"(Mat.6,21)...  

Marcin Luter powiedział, że miłość jest czymś najukochańszym i najprawdziwszym. Pochodzi ona 

wprost od Boga stając się świadkiem i owocem naszej duchowej przemiany. Mając miłość 

dowodzimy, że Bóg jest w nas. 

Marcin Luter w piśmie „O wolności chrześcijanina”: Tak jak Ojciec niebiański przyszedł nam 

z pomocą za darmo, tak i my powinniśmy za darmo przychodzić z pomocą bliźniemu naszemu 

poprzez uczynki cielesne stając się jeden dla drugiego poniekąd Chrystusem, abyśmy byli sobie 

nawzajem Chrystusami, a Chrystus we wszystkich ten sam, tzn. abyśmy byli prawdziwie 

chrześcijanami. (Biblijne podstawy wolontariatu, bp Jan Szarek) 

"Miłość ma wyciągniętą rękę, bo chce ciągle dawać, bo chce przebaczać i błogosławić, bo chce leczyć 

i czynić dobro, obejmować, podnosić, ochraniać (...)" (Matka Ewa "Myśli wybrane") 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Zechciał nas Pan otoczyć łaską swoją 

 

Za nami… 
Tomasz Marek 

 

8 września 2019 r. odbyło się wyjątkowe nabożeństwo w ewangelickim kościele Zbawiciela w Żorach. 

Powód uroczystości był podwójny: pamiątka poświęcenia kościoła oraz, obchodzony przez cały 2019 rok, 

jubileusz 450-lecia ewangelików w Żorach. 

Kazanie na podstawie tekstu Łk 19,1-10 wygłosił zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Odwołując się do 

dziejów reformacyjnego przebudzenia na Śląsku, Biskup Kościoła podkreślił wagę pytań o przyszłość: jakie 
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zadania stoją dziś przed parafią, diecezją, Kościołem? Obserwując to, co dzieje się np. za naszą zachodnią 

granicą, gdzie kościoły pustoszeją, a jednocześnie diakonia i poradnictwo duszpasterskie się rozwijają: 

jakie wnioski można wyciągnąć dziś? Bp Samiec kazanie zakończył życzeniami „(…) odwagi, pokory, ale 

także przeżywania Bożej miłości i Jego obecności na co dzień, każdego dnia. Życzę, abyście w Bożym 

Słowie odnajdywali inspirację i siły do naśladowania Jezusa Chrystusa, i do kochania ludzi. Amen". 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Kościoły-twierdze 

 

Za nami… 
Elżbieta Sitek 

 

To temat spotkania członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, które odbyło się 14 

września 2019r w Żorach.  

Prelegentka, pani Bożena Żurkowska, omawiając zawarte w temacie zagadnienie, przedstawiła 900-letnią 

historię Sasów transylwańskich. Transylwania zwana również Siedmiogrodem, to kraina siedmiu 

warownych miast założonych przez niemieckich kolonistów - Sasów, którzy w XII wieku osiedli na terenie 

ówczesnego Królestwa Węgier zaś  obecnie teren ten stanowi najpiękniejszą krainę Rumunii - 

Transylwanię. Z początkiem XIII w król Andrzej II nadał kolonistom niemieckim specjalne prawa 

i przywileje, zapewniające Sasom autonomię , która stała się motywacją do znacznego rozwoju tych ziem, 

głównie w zakresie budownictwa obronnego. W prezentacji multimedialnej prelegentka pokazała niezwykłe 

zabytki, wspaniałe dzieła architektury zamków i twierdz, warownych grodów i kościołów, dawnych saskich 

wsi i skansenów. Jednymi z najcenniejszych dzieł architektury są: ewangelicki kościół parafialny w Sybinie, 

czarny kościół w Braszowie. 

Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazł się gród Sighisoara z najsłynniejszą XIII-wieczną 

bazyliką, za którą rozlega się ewangelicki cmentarz, gdzie napisy na płytach nagrobnych informują 

o niemieckiej historii miasta. W Sighisoarze zainteresowaniem cieszy się legendarna postać Drakuli, 

którego spiżowe popiersie przyciąga rzesze ciekawych turystów. Wizualizacja ukazała też obrazy słynnej 

wioski Viscri, w której żyje jeszcze około 30 Sasów zachowujących ściśle swą tożsamość i odrębność 

kulturową. Viscri widnieje również na Liście UNESKO, zaś opiekę nad wioską  roztoczyła brytyjska fundacja 

MET, która w trosce o zachowanie dziedzictwa Sasów transylwańskich, finansuje niezbędne prace 

konserwatorskie. Wioska wzbudziła też większe zainteresowanie turystów po tym, jak książę Walii Karol, 

zachwycony pięknem tej krainy kupił tam dom.  

Prelegentka nawiązując do wydarzeń historycznych i kształtowania się ustroju w Rumuni po II wojnie 

światowej, wspomniała o przyczynach masowej emigracji Sasów na Zachód, głównie do Niemiec. Zostali 

tylko nieliczni, starający się zachować pamięć o czasach świetności Sasów na ziemiach Siedmiogrodu. 

Wśród pozostałych żyje 87 letni Eginald Schlattner - pastor, pisarz i autor wielu powieści. W miejscowości 

Rolhberg jest tam jednym z kilku mieszkańców, starych Sasów. W opustoszałym warownym kościele nie 

ma już dla kogo odprawiać nabożeństw. Często (co zobaczyliśmy na obrazie) zapala świece na ołtarzu 

i odprawia nabożeństwo dla Boga i dla siebie. Ciekawa prelekcja dostarczyła nie tylko bogactwa wiedzy, ale 

była to również historyczna wycieczka obrazująca 900-letnie dzieje Sasów transylwańskich. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 22 września w sali żorskiego MOK-u odbył się koncert Gabi Gąsior i Holy Noiz. To kolejne 

wydarzenie towarzyszące obchodom 450 lat ewangelików w Żorach. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 

Z życia Kościoła 
 

 1 września, w 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej, bp Jerzy Samiec uczestniczył 

w nabożeństwie upamiętniającym tamte wydarzenia w Berlinie. W jego trakcie zainaugurowano też 

partnerstwo między parafią katedralną w Berlinie i parafią Św. Trójcy w Warszawie. 

 7 września w Katowicach zmarła pastorowa Krystyna Mandrysz-Bieta, żona ks. Alfreda Biety. 

 18 września zmarła siostra Marta Grudke, ostatnia diakonisa z Miechowic, prowadząca przez wiele 

lat tamtejszy Dom Opieki „Ostoja Pokoju”. 

 W czasie jesiennej sesji Synodu Kościoła dokonano wyboru Biskupa Kościoła na kolejną, 10-letnią 

kadencje. W procedurze wyborczej zgłoszeni zostali trzej kandydaci: ks. Adam Malina, ks. bp 

Waldemar Pytel i ks. bp Jerzy Samiec. Po wycofaniu ks. Adama Maliny, w tajnym głosowaniu 

wybrano dotychczasowego zwierzchnika kościoła, ks. bpa Jerzego Samca na drugą kadencję. 
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 Informacje 
 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w październiku o stałych porach – o godz. 8:00 

w Warszowicach i 10:00 w Żorach. 

 31 października zapraszamy na nabożeństwa Pamiątki Reformacji w Warszowicach o godz. 16:00 

i Żorach o godz. 17:15.  

 W dniu Pamiątki Umarłych, 1 listopada, zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach. 

 Zapraszamy na regularne spotkania parafialne – szczegóły dotyczące terminów będą podawane na 

bieżąco. 

 Zapraszamy na koncert zespołu Pastores w kościele w Żorach 20 października o godz. 18:00. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” w Katowicach 

Prowadzi bezpłatne konsultacje i porady ze specjalistami - przede wszystkim 

w zakresie prawa i psychologii, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, 

punkt pielęgniarki środowiskowej, punkt wydawania odzieży używanej oraz 

bibliotekę. Dodatkowo prowadzi różnorodne otwarte zajęcia dla dzieci 

i młodzieży w ramach Koła Zainteresowań. Więcej o działalności ECD wkrótce 

w Biuletynie, a już dziś polecamy strony internetowe, na których więcej 

informacji o aktualnej działalności Centrum: 

www.sloneczna.katowice.luteranie.pl 
www.facebook.com/SlonecznaKrainaKatowice 
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 Kącik dla dzieci 
 

 
 

 

 

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 

 


