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Hasło miesiąca: 

Wierny jest Bóg. 
/1 Kor 1,9/ 

 
 

 

Najwierniejszy Powitanie 
Szymon Samoraj 

 
W dzień Bożego Narodzenia świadectwo Bożej wierności dociera do nas dosłownie ze wszystkich stron. 

Oto Stwórca, z nieskończonej miłości do swojego (zwykle niesfornego) stworzenia daje mu jeszcze jedną 

Szansę. Nie propozycję nie do odrzucenia, nie ultimatum – szansę. Wspaniałą możliwość, którą można 

przyjąć lub odrzucić. Kocha, ale nie przymusza, ratuje, ale niczego nie narzuca. On jest wierny. A my? 

U progu nowego roku oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Biuletynu Parafialnego. Ze świątecznymi 

życzeniami, refleksjami, podsumowaniem ostatnich tygodni… w nieco odświeżonej szacie (nowy rok – 

prawie nowy on:). Niech i ten nadchodzący rok będzie pełen znaków Bożej wierności dla każdego z Was! 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam  
wyjścia, determinacji, odwagi i sił w poszukiwaniu Tego, który chce być  
poszukiwany, poznawany, kochany.  
Niechaj Świąteczny Czas pozostawi ślad wszechmocy Bożej 
Rozproszy ciemność Prawdziwą Światłością!  
Błogosławionych Świąt!  

Ks. Bartosz i Ewa Cieślar 
Autorzy Biuletynu Parafialnego 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Wszechmogący 

 

Rozważanie 
ks. Bartosz Cieślar 

 

Pan Bóg objawił się ludowi Izraelskiemu między innymi jako El Szaddai – Bóg Wszechmogący. Wydaje 

się, że chodzi tu o moc, panowanie i władzę. Tak, to jedno z tych znaczeń. Lecz El Szaddai to przede 

wszystkim charakter Pana Boga, który daje (bo ma taką moc) więcej, niż wystarczy.  Jego standardy są 

ponad normę a błogosławieństwa ponad miarę. Przekraczające oczekiwania. Bóg obiecał przez Mojżesza, 

że Jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja 

ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi (5Mż 28,1-2). Pan Jezus 

obiecuje, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla 

Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym życia 

wiecznego (Łk 18,29-30). Ap. Paweł oddaje chwałę Temu, który według mocy działającej w nas, potrafi 

daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy (Ef 3,20). Bóg działa ponad 

miarę!  

W historii narodzenia Pana Jezusa Bóg wykracza poza margines oczekiwań i obowiązujących norm. W ten 

sposób dosięga tych poza marginesem. Zobacz… Najlepszy i najdoskonalszy chór anielski prezentuje Bożą 

chwałę przed… kilkoma pasterzami. Oczywiście nie ujmujmy im muzycznej wrażliwości. Sądzę jednak, że 

byliby pod takim samym wrażeniem, gdyby wystąpił przed nimi anielski kwartet czy nawet duet. Nic 

z tego. To musiał być cały zastęp.  

Miejsce narodzin Pana Jezusa mogło być odrobinę zbalansowane. Pałac nie wchodzi w grę. Wiadomo. Ale 

szykowny drewniany domek w spokojnej dzielnicy byłby w sam raz. Ani to za niskie ani za wysokie progi.  

Nie. To musiała być zimna i ciemna grota. Bo taki jest El Szaddai. Widzisz to? Jego Wszechmoc, wielkość, 

moc i chwała uwidaczniają się w umiejętności całkowitego poświęcenia w służbie miłości. Bóg przełamuje 

wszystkie granice docierając aż na koniec świata! W najbardziej odległe i poniżone miejsce. By z niego 

wydobyć światło życia dla pasterzy, pogan, trędowatych, ułomnych, chorych, cierpiących, biednych, 

nędznych, grzesznych. Czy pasujesz do takiego towarzystwa? 

2020  
(114) 
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Zapach perfum, ładny ubiór, wysprzątany dom, choinka, piękny wigilijny stół i cała masa dodatków, 

otaczająca nas kultura, mogą zakrzywić nasze duchowe rozpoznanie własnych serc. Bóg Wszechmogący 

stroni od ludzi pysznych. W swej mocy i chwale trzyma się wśród tych, którzy są pokornych serc. Ubogich 

w duchu. Szukających sprawiedliwości. Prześladowanych. Miłosiernych. Bo El Szaddai odnosi się do 

charakteru Boga. Jego Wszechmoc, władza i potęga napędzana jest miłością i współczuciem. 

W przeciwieństwie do „wielkich” tego świata.   

Święta Bożego Narodzenia to szansa lepszego poznania Boga, Jego Wszechmocnego charakteru. Nikt 

z nas nie może być zbyt daleko. Nikt nie może być zbyt nieodpowiedni. Nikt nie jest zbyt grzeszny ani 

zbyt zagubiony, by przyjść do Niego. Bądź w gronie tych, którzy nie uciekli, nie zamknęli drzwi, nie zajęli 

się sobą. Bądź w gronie tych, którzy zrozumieli, że trzeba pójść poszukać Go, spotkać, poznać, pokłonić 

się… i zaufać. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Leki z Bożej Apteki 

 

Rozważanie 
Danuta Samoraj 

 

W rodzinie mojej mamy było ośmioro dzieci  a kiedy chorowały, niepotrzebny był lekarz, dziadek leczył je 

ziołami. Znał się na nich i wiedział jak je stosować. Rumianek, mięta, mlecz... rośliny, które rosną wokół 

nas od zawsze, sposób Boga na nasze choroby i dolegliwości.  Kiedyś jedyne dostępne lekarstwa, 

teraz,  zbyt "pospolite" i  dostępne za niewielkie pieniądze, nie budzą naszego zaufania. Wolimy zastąpić 

je "cudownymi" pigułkami, po których zażyciu, budzimy się na wyciągu krzesełkowym w górach, 

a przynajmniej tak zapewnia nas ich reklama (próbowałam, nie zadziałało). 

Szopa dla bydła w szczerym polu. Miejsce tak niegodne, że niejeden z nas nie chciałby się w nim 

zatrzymać nawet na chwilę. Bóg wybrał takie miejsce na spotkanie z człowiekiem. Nie jakiś okazały, dość 

godny obiekt, w którym ktoś odpowiedni mógłby sprawdzić, czy nasza postawa moralna upoważnia nas do 

wejścia, ewentualnie wypisać nam przepustkę. Naprawdę myślisz, że ktoś mógłby, oprócz Niego, to 

ocenić? Więc chyba stąd ta szopa i ta nędza... żeby spotkać się z Bożym Synem mógł KAŻDY. Każdy, bez 

względu na swój status społeczny czy zasługi. I ci pasterze, którzy pierwsi uwierzyli anielskim zwiastunom 

i nie mieli wątpliwości. Nie sprawdzali, nie tracili czasu na badanie pism (pewnie nawet nie umieli czytać) 

ale wiedzieli, że trzeba działać i ruszyli w drogę, żeby przywitać Boga. Po pewnym czasie zjawili się 

mędrcy (bo przeczytali i postanowili sprawdzić). I tylko ci najzacniejsi, tylko badacze Pism... czytali pisma 

i wypatrywali znaków, bo przecież czekali na króla, nie na jakieś nędzne dzieciątko... Oni wciąż, czekają... 

Przegapili szansę! 

To bardzo istotne w Bożym Planie Zbawienia Człowieka, że szopa, że pasterze, że oni byli 

pierwsi... "Właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach 

świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co 

wzgardzone — to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie 

może szczycić się przed Bogiem" 

(1 Kor.1,27-29).  

Bóg wybiera proste, dostępne dla każdego, rozwiązania. To my wszystko komplikujemy.  Bo to co proste 

i łatwo dostępne, wydaje nam się mało wartościowe, nie budzące  naszego zaufania, jak 

Naamanowi wydawało się zbyt banalne uleczenie z trądu przez kąpiel w Jordanie (2 Krl.5,8-14). To my 

próbujemy decydować kto jest godniejszy, czyje relacje z Bogiem są właściwe, oceniamy zasługi 

i zaangażowanie w Boże sprawy, przedkładając rozmiłowanie w teoretycznych rozważaniach Pisma nad 

działanie, wciąż lepiej poznając Bożą wolę... 

A Jego wola objawiła się w tej szopie. Tam Bóg w swoim Synu darował nam lekarstwo na nasz 

beznadziejny przypadek. To MIŁOŚĆ, która nie wahała się upokorzyć do roli sługi,  nie  wzgardziła nikim, 

niosąc uzdrowienie i nadzieję w pozbawione nadziei i wiary ludzkie serca, to pochylanie się nad ludzką 

nędzą i podnoszenie do ŻYCIA... To nie lekarstwo dla "elit" jak życzyliby sobie współcześni "uczeni 

w piśmie", to  nie  terapia,  którą  praktykuje się w bezpiecznym schronie, rozmawiając z wierzącymi 

o wierze i unikając  wpływu "grzesznego" świata. Bo czyż każdy z nas nie jest grzesznikiem w Bożych 

oczach i każdy jednakowo nie potrzebuje Jego łaski? Czyż każdy z nas nie był niewierzącym przed 

spotkaniem z Bogiem? Żeby podjąć leczenie,  trzeba schylić się w tej szopie na tyle nisko,  żeby zobaczyć 

w człowieku BOGA... Jest ratunek dla świata… dla mnie... Kochać BOGA w każdym człowieku. Czy, 

odkrywszy lek na śmiertelną chorobę ludzkości, mógłbyś zachować go tylko dla siebie?  Jego wolą  jest 

aby każdy, kto uwierzy w  moc tego  lekarstwa, był uratowany ( Jan 3,16).  

Wybór należy do ciebie. Poszukując "cudownego lekarstwa" możesz przegapić szansę na spotkanie z NIM, 

możesz zmarnować szansę na ŻYCIE.  

"Kto chce poznać Boga i rozmyślać o Nim nie błądząc, ten niech nachyli się i spojrzy do żłobu i niech 

najpierw nauczy się poznania Syna dziewicy Maryi(...). Wtedy to pozna najlepiej, kim jest Bóg i to 
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poznanie nie będzie powodem zgorszenia, lecz źródłem najwyższej miłości i pociechy." (Marcin Luter - 

Drogowskazy Chrześcijanina) 

Na koniec taka refleksja... Paradoksalnie nic przez wieki się nie zmieniło. Współcześni Jezusowi, mieli 

problem z akceptacją w Nim Boga - czekali przecież na Króla. My nie potrafimy dostrzec i uszanować 

Istoty Boga w każdym człowieku, dokładnie tej wykupionej przez Jezusa własną krwią. Obserwując nasze 

wzajemne relacje, zastanawiam się -  A co gdybyśmy wypatrywali przyjścia Pana w pełni Jego 

królewskiego majestatu i chwały a On okazałby się "synem cieśli z Nazaretu"...? A co, gdyby  nie było 

wtedy Pasterzy, bezimiennych, drugoplanowych bohaterów Betlejemskiej Nocy...? A co, jeżeli "pasterzy" 

nie byłoby dziś…? A jeśli moje wyobrażenia Jego powtórnego przyjścia znów okażą się tak "inne" jak 

wtedy...? 

Życiodajne roślinki znajdują się (najczęściej) na wysokości naszych stóp… 
______________________________________________________________________________________________ 
 

(Rok) Wolności 

 

Rozważanie 
Szymon Samoraj 

 

Hasło roku 2020: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. (Mk 9,24) 

 

O tym jak cenną wartością jest wolność, wiemy wszyscy. Niewiele jest rzeczy, które potrafią tak mocno 

zmobilizować do działania jak groźba, że nasza, moja, wolność zostanie ograniczona czy, co gorsza, 

odebrana. Historia dostarcza nam całą listę walk i konfliktów, których stawką była właśnie ona – 

w rozmaity sposób pojmowana Wolność. Ostatnio na czoło wysuwa się walka o wolność życia 

w niezdegradowanym środowisku naturalnym. Jednym z akcentów tej walki był, kończący się właśnie, Rok 

Troski o Stworzenie, jaki obchodziliśmy w naszym kościele. W nadchodzącym będziemy więcej uwagi 

poświęcać Chrześcijańskiej Wolności. Czym jest? Jak się objawia? Jak z niej korzystamy? 

Któregoś dnia w biurze, w którym pracuję, była przeprowadzana konserwacja systemu wentylacyjnego. 

Żeby wykonać niezbędne prace, konieczne było tymczasowe wyłączenie instalacji. Przyznam, że wśród 

różnych odgłosów pracy, szumu rozmów, żaden nie zwrócił uwagi wszystkich tak, jak wibrująca w uszach 

cisza, która wtedy zapadła. Szybko pojawiły się pytania, co się stało, bo, że sytuacja nie jest naturalna, 

było aż nadto oczywiste, podobnie jak fakt, że wymaga ona wyjaśnienia i, być może, jakiejś reakcji. 

Z wolnością jest trochę podobnie – zwykle zauważamy ją dopiero wtedy, kiedy ktoś próbuje w nią 

ingerować. Działają wtedy mechanizmy obronne, działamy, by nie dopuścić do skrępowania naszej woli 

nowymi ograniczeniami. Z różnym skutkiem. Czasem udaje się odeprzeć „atak na wolność”, innym razem 

musimy dostosować się do zmieniających się realiów. Badacze społeczni definiują wolność w różny 

sposób, jednak dość powszechnie stawiają indywidualnej wolności granice – Moja wolność kończy się tam, 

gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka – na styku oczekiwanym działaniem jest szukanie 

porozumienia. I tu sprawy zaczynają się komplikować. Porozumienie oznacza ustępstwa, dobrowolną 

rezygnację z poszerzania mojej wolności, narzucenia komuś mojej woli… prawda, że to już nie brzmi tak 

zachęcająco? 

Także w przestrzeni Kościoła borykamy się z problemami z wolnością. Z jednej strony brzmi nam 

w głowach pawłowe „Wszystko mi wolno”, z drugiej, choć, mam wrażenie, znacznie ciszej, na tyle cicho, 

by tę część pominąć, „ale nie wszystko jest pożyteczne” (por 1 Kor 6,12). Czy, wpatrzeni w Chrystusa, 

rozmodleni i refleksyjni, dostrzegamy sąsiada z kościelnej ławki? Czy, w zapatrzeniu w nowe formy 

i moszczeniu w tejże ławce miejsca dla „pozyskanych”, nie wypychamy z niej innych? A przecież nie musi 

tak być! Nasze chrześcijaństwo i chrześcijańska wolność nie muszą tak wyglądać! Z dbałości 

o indywidualną relację z Bogiem powinna wynikać postawa wobec bliźniego, bo społeczność z innymi jest 

równie ważna! A wspólnota wierzących jest silna dopiero wtedy, kiedy w swojej różnorodności jest 

w stanie razem stać wobec swojego Pana! Takiej wspólnoty pozostaje nam wszystkim życzyć na 

rozpoczynający się rok. To trudne wyzwanie, ale przecież osiągalne – „Wszystko jest możliwe dla 

wierzącego!” (Mk 9,23). 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Brenna-Górki-Warszowice 

 

Za nami… 
Tomasz Marek 

 

9 listopada br. odbył się 21. Ewangelicki Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar im. ks. Andrzeja 

Hauptmana w Zabrzu, na który pojechały również drużyny z naszych parafii. Drużyna z Warszowic wraz 

z zaprzyjaźnionym składem z parafii Brenna-Górki zajęła III miejsce w klasyfikacji turnieju. Skład drużyny 

był następujący: Mateusz Plinta (kapitan), Krzysztof Hejnoł, Marcin Lipus, Szymon Jarzombski, Krzysztof 

Stebel, Sławomir Ponikiewski, Samuel Szymura, Marek Sikora, Kacper Głąbek. Dodatkowo pojechała 
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również drużyna wsparcia: Damian Stebel, Anna Hejnoł i Kamil Czyż, którzy odpowiadali za doping, 

oprawę fotograficzną i dbali o bezpieczeństwo zawodników w razie nieprzewidzianej kontuzji. 

Bramki dla naszej drużyny strzelili: Mateusz, Krzysiek 

H., Krzysiek S. oraz Kacper. Mecz o III miejsce był 

bardzo ciężki dla naszych zawodników. Rywalem była 

drużyna z Bąkowa. Rozgrywka zakończyła się wynikiem 

2:2, dlatego o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. 

Do rzutów podeszli: Krzysiek H., Samuel i Mateusz. 

Każdy z naszych zawodników oddał celny strzał. Trzeba 

tutaj wspomnieć również o Marcinie, który 

w fenomenalny sposób obronił rzut karny drużyny 

przeciwnej, co przesądziło o zwycięstwie drużyny 

Warszowice-Brenna. 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy 

powodzenia w przyszłym roku! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Koncert Piotra Karzełka 
Ostatni akcent 450-lecia 

Za nami… 

 
 

22.11.2019 miało miejsce ostatnie wydarzenie w ramach obchodów 450-lecia ewangelików w Żorach. 

W piątkowy, jesienny wieczór, w Sali plenerowej żorskiego MOKu prawie 180 osób wysłuchało 

wyjątkowego koncertu Piotra Karzełka z akompaniamentem Karola Lucjana. 

Koncert rozpoczął się od psalmu Agnieszki Osieckiej z Piwnicy pod Baranami: rozbrzmiała pieśń „Grajmy 

Panu”, a wśród dalszych utworów znalazły się dzieła takich mistrzów jak Bułat Okudżawa, Michał Bajor, 

Jacek Wójcicki czy Przemysław Gintrowski. Nie zabrakło także zagranicznych standardów: „Cudowna Boża 

łaska ta” czy „O sole mio” oraz silnego żorskiego akcentu: solista wraz z uczestnikami zaśpiewał pieśń 

„Zechciał nas Pan otoczyć łaską swoją”, hymn obchodów 450-lecia ewangelików w Żorach. 

Pieśni przeplatane były psalmami czytanymi przez żorskich parafian, z których szczególnie wyróżniało się 

dwoje uczniów klasy VI szkoły podstawowej. 

Koncert był wyjątkowy. Za oknem wprawdzie jesienna melancholia, ale koncert był pełen pozytywnej 

energii, a teksty wybranych piosenek bardzo refleksyjne i głębokie. Było o czym rozmawiać, dlatego po 

zakończonym występie (i bisie) był jeszcze czas na pyszny poczęstunek wraz z lampką wina. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Kubiszowie 

 

Za nami… 
Elżbieta Sitek 

 

Kubiszowie: ojciec i syn. Czy dziś „po ich owocach poznacie ich” (Mt 7,16)? – to temat listopadowego 

spotkania PTEw, który w ujmujący sposób przedstawiła pani Aleksandra Błahut-Kowalczyk; teolog, diakon 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Znamienne sformułowanie tematu nawiązuje do treści Słowa 

Bożego, do historii i ocalenia od zapomnienia bogactwa wspomnień, świadectw i doświadczeń jako 

nieprzemijających wartości zapisanych w spadku przyszłym pokoleniom. Kreśląc sylwetki ojca i syna, 

prelegentka w chronologicznym porządku naświetliła ich główne wątki biograficzne. Począwszy od 

pokazania fotografii domu rodzinnego, wpisanego w krajobraz i przyrodę zaolziańskiej krainy, jako 

młodsza pokoleniowo członkini tejże rodziny z nutką nostalgii ale i radości zobrazowała tętniące tam formy 

życia i tradycje wyrosłe z luterańskich podstaw wiary. Ojciec Jan Kubisz nauczyciel i poeta, działacz 

społeczny i pamiętnikarz urodził się na Zaolziu w 1848 roku. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego 

(preparandy) w Cieszynie został nauczycielem w ewangelickiej szkole w Gnojniku a później jej 

kierownikiem, pełniąc tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1910 roku. Twórczość Jana Kubisza ujęta 

została w trzy zbiory poetyckie: „Niezapominajka”, „Śpiewy starego Jakóba” oraz „Z niwy śląskiej”. 

Najbardziej znanymi utworami to „Ojcowski dom” i „Do Olzy” – wiersze, które zyskując melodię stały się 

popularnymi pieśniami ludu śląskiego. Wiersz „Do Olzy” znany jako pieśń „Płyniesz Olzo” stała się 

z czasem hymnem Śląska Cieszyńskiego. Ówczesna sytuacja społeczeństwa cieszyńskiego pod władzą 

monarchii habsburskiej, znacznie ograniczała swobodę wyrażania myśli i poglądów. Dlatego dla 

bezpieczeństwa Jan Kubisz korzystał z biblijnych treści i obrazów stanowiących w twórczości poety 

symboliczną głębię ukrytej treści. Wyraźną symboliką tchną „Pieśni starego Jakóba” w tym „Do Olzy”- 

rzeki , która w marzeniach poety miała być takim śląskim, świętym Jordanem. Ostatnim dziełem Jana 

Kubisza jest „Pamiętnik starego nauczyciela”, który w znacznej mierze jest swoistą autobiografią poety ale 

jest także cennym źródłem wiedzy historycznej oraz przeżyć ludu cieszyńskiego po rozgraniczeniu kraju 

w 1920 roku. Po dokonaniu tego aktu zarówno Olza i Gnojnik znalazły się na terenie Czechosłowacji. Jan 
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Kubisz nigdy nie przekroczył Olzy ni granicy bo nie mógł odejść od stron rodzinnych, od historii i kultury 

regionu, któremu poświęcił znaczną część swojego życia. Zmarł w marcu 1929 roku w Gnojniku. W tym 

roku mija 90 rocznica śmierci Jana Kubisza a jego życie i dorobek warte są dziś wspomnienia 

i zapamiętania; zacnego, pełnego głębokiej wiary człowieka. W dalszej części spotkania zainteresowanie 

i uwagę słuchaczy skupiło opowiadanie o synu nauczyciela i poety; doktorze Władysławie Janie Kubiszu 

urodzonym w Gnojniku w 1885 roku. Wyraźne wspomnienia z życia doktora Kubisza, z „pierwszej ręki” 

przekazała obecna wśród nas prelegentka, wnuczka tej wybitnej dla społeczności postaci. W chwili 

wybuchu I wojny, już jako młody lekarz został wcielony do armii austriackiej i wyruszył na front rosyjski. 

Od 1914 roku jako jeniec w niewoli rosyjskiej spełniał funkcję lekarza wojskowego w wielu rejonach Rosji 

ogarniętych działaniami wojny. W 1917 roku po powrocie z niewoli, pracował w Klinice Chirurgicznej 

w Krakowie a następnie jako lekarz-chirurg w Szpitalu Wojskowym w Cieszynie. 

Koleje drogi życiowej dr W. Jana Kubisza, to czas niepokoju, incydentów zbrojnych i trauma po przecięciu 

Śląska Cieszyńskiego i oddzielenia Zaolzia od Polski. Doktor Kubisz jako wybitny chirurg, już w roku 1930 

został dyrektorem Szpitala Śląskiego w Cieszynie a spełniając prośbę prezydenta Mościckiego został jego 

osobistym lekarzem. Funkcję dyrektora pełnił do wybuchu II wielkiej wojny, która już w początkowej fazie 

spustoszyła szpital, rozproszyła personel medyczny wyciskając bolesne piętno na życiu każdego lekarza, 

pacjentów i całej społeczności. W czasie wojny doktor Kubisz ukrywał się w Warszawie, gdzie w czasie 

powstania warszawskiego nie szczędził sił w akcjach ratowania rannych i chorych. Po wyzwoleniu dr Jan 

Kubisz wrócił do cieszyńskiego szpitala integrując powracającą z tułaczki kadrę medyczna; lekarzy 

i siostry diakonatu w Dzięgielowie. Doktor Kubisz wybitny chirurg, dyrektor, człowiek o wielkim sercu do 

końca życia oddawał swoje siły, serce, talent i pracę na usługi wszystkim potrzebującym pomocy. Zmarł 

w marcu 1948 roku. Najwymowniejszą ocenę lekarza-człowieka o nieskazitelnej postawie moralnej, pełnej 

duchowości i wiary, wystawiły mu rzesze mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jakie przybyły na jego 

pogrzeb 7 marca 1948 roku. Spotkanie żorskiego oddziału PTEw zakończyło się serdecznym 

podziękowaniem dla gościa – Aleksandry Błahut-Kowalczyk, która ukazała cenny dorobek życia Kubiszów: 

ojca i syna. Spotkanie było także inspiracją do głębszego poznawania historii i ewangelickiej społeczności 

Śląska Cieszyńskiego. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Wartburgiem przez Europę 

 

Za nami… 
Elżbieta Sitek 

 

Wartburgiem przez Europę na 500 lat Reformacji – to temat grudniowego spotkania Polskiego 

Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach, w czasie którego wspomnieniami z niezwykłej podróży podzielił się 

pan Tomasz Marek, uczestnik charytatywnego rajdu „ZŁOMBOL”. Celem tej eskapady było propagowanie 

idei Reformacji a także zdobycie pieniędzy na wsparcie dzieci z domów dziecka. W związku z tym zespół 

inicjatorów tej wyprawy zakupił leciwego wartburga (marka samochodu), który po kapitalnym remoncie 

i wizualnej kosmetyce stał się jeżdżącą reklamą jubileuszu 500-lecia Reformacji. 

Tak wyposażony wehikuł zyskał miano ReMobil500 a jego ekipę stanowili: ks. Marek Michalik, Tomasz 

Marek, Bogusław Pękała i ks. Łukasz Stachelek. Po przydzieleniu odpowiednich zadań każdemu 

z uczestników, rajdowy samochód z numerem startowym 501 wyruszył z Katowic 2 września 2017r. 

z determinacją dotarcia do mety w hiszpańskim Noja w Kraju 

Basków do 6 września 2017r. Czas krótki; trasa długa – 

wiodła przez Czechy, Austrię, Włochy, Monako, Francję 

i Hiszpanię, nie szczędząc załodze przygód i niespodzianek, 

mimo których ReMobil500 dotarł do mety w wyznaczonym 

czasie, i otrzymał pamiątkową pieczątkę potwierdzającą 

odbycie rajdu. W drodze powrotnej po przejechaniu przez 

Francję, załoga zaliczyła wizytę na zamku Wartburg 

w Eisenach i tam, tak jak w wielu miejscach postoju, nagrali 

kolejny odcinek filmu, gdzie czytali fragmenty 

„Drogowskazów chrześcijanina” Marcina Lutra. Podziw 

budziła wiernie oddana makieta zamku Wartburg, która 

przebyła całą trasę na tylnym bagażniku samochodu. 

Po opuszczeniu Eisenach dojechali do Wittenbergi, skąd 500 lat temu rozpoczęła się Reformacja. Relacja 

Tomasza Marka z szczęśliwie przebytego rajdu „ ZŁOMBOL” – ubogacona ciekawymi ujęciami fotografii, 

dostarczyła słuchaczom wielu pozytywnych wrażeń i wiary w realizację podjętych planów, własnych zadań 

i celów. 
______________________________________________________________________________________________ 
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Serca opakowane w… 
III Kiermasz Parafialny 

Za nami… 

 
 

"Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce" (1 Sam.16,7) 

Chociaż wszystkiego jeszcze nie wiemy, ale to wiemy na pewno - znów się udało! 

Kolejna poprzeczka naszych osiągnięć kiermaszowych została pokonana! 

Dzięki... Nam... Tym, którzy podarowali na cele kiermaszu "serca opakowane w smaki kolory i dotyk" (jak 

pięknie określiła to jedna z nas) i tym, którzy te "serca" zechcieli zabrać ze sobą w zamian za wymierne 

kwoty, często wyższe od tych, umieszczonych przez nas, na artykułach. To dowód na to, że dokładnie 

rozumiemy ideę kiermaszów. Nasze dary to nie konkurs talentów ale serdeczny festiwal, w którym 

najważniejsza jest chęć udziału i podzielenia się tym, co w nas najcenniejszego… To, że możemy być dla 

siebie Bożym błogosławieństwem. Kolejny raz przekonaliśmy się, że dobrze pojmujemy sedno naszej 

wspólnoty - nikt z nas nie powinien czuć się w jakikolwiek sposób z niej wykluczony. 

Z serca dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy byli z nami w tym przedsięwzięciu, za każdy sposób 

aktywności, płynący z potrzeby jedności w Chrystusie Panu! On daje nam tak wiele... Mamy siebie i z Jego 

błogosławieństwem, pokonamy bariery... Wszelkie bariery, bo możemy na siebie liczyć... 

 

Raz jeszcze, ogromne słowa podziękowania dla tych wszystkich, którzy przygotowali artykuły dostępne na 

Kiermaszu, pomagali w przygotowaniu stoiska i prowadzeniu sprzedaży, jak również dla wszystkich, 

którzy odwiedzili nasze stoisko – za każdy dar i ciepłe słowo – Dziękujemy! 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 Jak co roku, nasi parafianie uczestniczyli w akcji Prezent pod Choinkę, przeprowadzono również 

zbiórkę w szkołach. Łącznie zebraliśmy w tym roku 108 paczek (w tę liczbę nie wchodzą tzw. 

paczki wirtualne opłacane na konto CME). Za każdy dar serdecznie dziękujemy! 

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

Adwentu w Warszowicach i 3 Niedzielę Adwentu w Żorach. Dziękujemy Paniom przygotowującym 

te spotkania i wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas. 

 Z kolei w 4 Niedzielę Adwentu w obu naszych parafiach świętowali 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. 

 W grudniu w Warszowicach odbył się Chrzest Święty Emilii Siry. Jej, oraz jej rodzinie, życzymy 

Bożej Opieki na każdy kolejny dzień i rok. 
______________________________________________________________________________________________  

 

 

Życzenia Biskupa Kościoła 
 

Jezus przyszedł, żeby pomóc nam żyć. Pomóc zmagać się z naszymi słabościami, 

wspierać w podnoszeniu się z upadków. Dawać nowy początek i siły do istnienia. 

On przyszedł, żeby zmienić naszą samotność i nadać sens naszej codzienności. Dać 

świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. 

 

Z życzeniami, aby Nowonarodzony przyszedł do każdego z nas. 

Bp Jerzy Samiec 
______________________________________________________________________________________________  
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 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 

Niedziele 8:00 10:00 

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

bieżąco. 

 Zapraszamy na 20. Świąteczne Spotkanie w Teatrze w Cieszynie 26 grudnia o godz. 16:00. 
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Przekaż 1% podatku na podopiecznego 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 

36259 Gaś Lidia 

Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani słów 

odmienionych przez przypadki jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp. 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. 
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Dokonaj wpłaty na subkonto podopiecznego w Fundacji 

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane: 

Odbiorca: 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 

Alior Bank S.A., nr rachunku: 

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

Tytułem: 

36259 Gaś Lidia darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 
 
______________________________________________________________________________________________  
 

 Kącik dla dzieci 
 

 
 

 

 



Biuletyn Parafialny – styczeń 2020 | 10 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 


