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Hasło miesiąca: 

Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. 
/1 Kor 7,23/ 

 
 

 

Sprawdzam Powitanie 
Szymon Samoraj 

 
Hasło miesiąca lutego utrzymuje nas w tematyce całego tego roku. Po raz kolejny stawia przed nami 

kwestię wolności. Tym razem jest to przestroga przed bezkrytycznym poddaństwem innym ludziom. Nie 

trzeba nawet zbyt uważnie się rozglądać, by znaleźć takich, którzy poszukują „poddanych”. To pułapka 

czyhająca na każdego przywódcę, lidera, przewodnika. Łatwiej się przewodzi argumentem siły niż siłą 

argumentu. O wiele prościej zarządzać, kiedy nikt nie pyta o cel i konsekwencje obranego kursu. Ale czy 

to prowadzi do dobrych wyników. Czasem pewnie tak, ale to raczej „pomimo” niż „ze względu na…”. Mówi 

się, że kontrola jest najwyższą formą zaufania – kontrowersyjne? Ani trochę! To właśnie krytyczne 

spojrzenie i stała weryfikacja pozwala wychwycić i skorygować problem, zanim urośnie do trudnych do 

opanowania rozmiarów. A tylko takie działanie pozwala na bezpieczne dotarcie do celu. Szukasz 

dowodów? Sprawdź historię ludu wybranego, ostrzeganego, doświadczanego i kształtowanego przez 

Boga… Dlatego nie trać krytycznego osądu. Badaj i sprawdzaj, pytaj i oczekuj odpowiedzi. Dobrego 

miesiąca! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Sadzonka 

 

Rozważanie 
Danuta Samoraj 

 

Dwaj zakonnicy posadzili drzewka oliwne.  Dbali o nie z najwyższą starannością, pielęgnowali i obaj 

powierzali swoje drzewka Bożej opiece. Po roku okazało się, że jedno drzewko pięknie się rozrosło, 

podczas gdy drugie zmarniało i zginęło. Kiedy próbowali dociec, dlaczego jeden z nich w swoich staraniach 

poniósł porażkę, okazało się, że jeden w modlitwach prosił Boga o deszcz, słońce, wiatr i inne sprzyjające 

rozwojowi warunki, w czasie, który sam uznawał za właściwy. Drugi zaś po prostu prosił Boga o opiekę 

nad drzewkiem według Jego woli, decydującej co i kiedy dla drzewka było najlepsze... 

"Ześlij burze, słońce, wiatry, deszcze lub mrozy dla jego pożytku, tak jak Ty zadecydujesz. Ty je 

stworzyłeś i Ty najlepiej wiesz" (Strumienie na pustyni, L.B.Cowman) 

 

Panie, jestem twoim drzewkiem. Moje korzenie są w Twojej miłości, w której mogę wzrastać w wierze 

(Efezjan 3,17-19). Bez tych korzeni niemożliwy jest wzrost i rozwój, bez nich upadłabym przy 

najmniejszym podmuchu wiatru, nie mówiąc już o potężnej burzy. Bez wiary niemożliwe jest owocowanie, 

bez owocowania moja wiara nie ma sensu (List Jakuba 2,26).  Wszystko zostawiam Tobie. Tyle, ile Ty za 

mnie zapłaciłeś, nie kosztuje nic na świecie...(?), (Izajasz 43, 4) dlatego mogę być spokojna, że dbasz 

o mnie właściwie. Więc kiedy zawodzę jak Piotr... Kiedy wątpię jak Tomasz... Kiedy zapominam usiąść 

u Twych stóp, jak Marta... Kiedy, jak celnik, nie mając odwagi podnieść oczu, staję u drzwi świątyni... 

Kiedy... Wiem, że dostanę właściwe wsparcie, bez potępienia i ubolewania nad moją niedoskonałością. Bo 

Ty "trzciny nadłamanej nie dołamiesz..."(Izajasz 42,3).  Jak to dobrze, że nie muszę starać się wpasować 

w "obowiązujący szablon", że nie muszę rozpychać się łokciami i walczyć o lepszą od innych  pozycję, 

żeby być blisko Ciebie, żeby zasłużyć na Twoją miłość, żebyś był zawsze kiedy "mam się źle" (Mat.9,12)... 

Bo dałeś mi wolność... Wolność, której nie muszę oddawać w  zamian za, obowiązujący  lub nowo 

lansowany (w imię tejże wolności), "wzorzec duchowości", żebyś  "ogarniał mnie z tyłu i z przodu" (Psalm 

139,5). Wolność, której mogę się uczyć od Ciebie, bo moja wolność, to wolność w Tobie 

(Gal.5,1).  Zawsze... Także wtedy, kiedy moja wolność w Tobie zamienia się w samowolę, kiedy moje 

wizje usilnie nazywam Twoją wolą,  kiedy się zagubię w swojej własnej mądrości  (przekonana, że tak jak 

do mnie, nie przemawiasz do nikogo), nazywając błądzenie po manowcach  Twoim prowadzeniem,  wiem, 

że czekasz na mnie w drzwiach  Domu jak  Ojciec na "marnotrawnego syna" (Łukasz15),  że nie każesz mi 

być jak ten "lepszy" syn,  ale się cieszysz z moich powrotów, bo kochasz... Bo wiesz, że jestem gotowa na 

dalsze Twoje  "działania naprawcze".  Jak to dobrze, że uczysz mnie ufać, że uczysz mnie szanować 

wolność... Swoją i innych... Że nie rezygnujesz, mając do czynienia z tak niepokorną materią, że 
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zabierasz lęk i słabość, dając w zamian pokój i pewność... W Twych rękach jestem bezpieczna, bo nie 

spoczniesz dopóki nie nauczysz mnie powierzać się Tobie we wszystkim... Ufać i słuchać sercem, dając 

wciąż nową szansę (Łukasz 13,8) "Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze 

uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe. Zdaj 

się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję (Psalm37,5-7). 

Wiem, że chcę być takim drzewkiem, które wszczepione w Ciebie (Jan 15.4-5)  może wydawać dobre 

owoce. Wiem, że Ty wiesz, jakich potrzebuje zabiegów ta Twoja  nieporadna, zapatrzona w swoje "ja" 

sadzonka, żeby była pożyteczna a nie tylko ozdobna z liści... , "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, 

pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

wstrzemięźliwość..." (Gal.5,22,23). Nie chcę przynosić innych... Nie chcę zatruwać Twojego sadu, 

w którym   każda sadzonka   jest tak samo drogocenna dla Ciebie  jak ja i tak samo godna Twojej 

łaskawej opieki. Tak samo jak ja, mająca prawo do wolności i wzrastania w Tobie.  Tak samo jak ja, 

mogąca mieć pewność, że masz dla niej indywidualny "zestaw opiekuńczy" i sposób na owocne 

życie.  W  końcu Twoje drzewka poznaje się po owocach(Mat.7,15-20). 

Ciemne doliny, "czarne dziury", góry "nie do zdobycia", ból, łzy, promienie słońca, Twoje 

błogosławieństwa... Wiele ich już za nami... Wiele przede mną (?)... Z Tobą... Wszystko dla mojego 

dobra... Ty mnie stworzyłeś i Ty wiesz... Dziękuję, że jestem... Że Jesteś... Teraz… Zawsze... Nic już nie 

muszę ale "Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie."  (Filip.4,13) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Panie w Studzionce 
Wspomnienia z grudniowego spotkania 

Za nami… 
Grażyna Jarosz 

 

Choć miniony rok jest już dawno za nami, to miło jest jednak powspominać te chwile, które radością 

i nadzieją napełniały nasze serca. Do takich należy zaliczyć wspólne grudniowe spotkanie kół pań 

z Golasowic, Warszowic, Żor i Studzionki. Od wielu lat korzystamy z gościnności tych ostatnich, gdzie 

w gronie przyjaciół, księży seniorów i obecnych naszych proboszczów, spotkaliśmy się po raz kolejny by 

podziękować Bogu za to co za nami i pokładając ufność w Panu, patrzeć z nadzieją w przyszłość. Przy suto 

zastawionych stolach mogliśmy także posłuchać, przygotowanego dla nas przez Panią Pastorową Jadwigę 

Badurę, wykładu na temat ewangelickich postylli. Postylla to zbór kazań, które w przystępny sposób 

komentują fragmenty Biblii. Postylle szczególnie rozpowszechnione były w czasach reformacji. Pisali je 

zarówno autorzy protestanccy (np. Marcin Luter Postylla domowa, Mikołaj Rej Postylla, polskim językiem 

a prostym wykładem też dla prostaków krótce uczyniona), jak i rzymskokatoliccy (np. Jakub Wujek). 

Najpopularniejszą była Postylla Samuela Dambrowskiego, która przez wieki doczekała się 15-stu 

wznowień i którą po dziś dzień można jeszcze spotkać w niejednym ewangelickim domu. Obecnie wiele 

można znaleźć przeróżnych zbiorów kazań, postylli, rozważań z których możemy korzystać i duchowo się 

karmić. Tylko czy w dobie Internetu, postępu i nowoczesności da się jeszcze w ten sposób dotrzeć do 

odbiorcy. A może, niezależnie od środka przekazu, ważniejszym jest, by była spełniona istota samego 

kazania, które ma w sposób prosty, ale z Bożą miłością, docierać do konkretnego słuchacza, poruszać 

jego serce, niosąc mu pociechę, oddziaływać misyjnie i ewangelizacyjnie, dając wsparcie w codzienności 

życia. Pierwsza polska postylla mająca w tytule zwrot „dla prostaków” nikogo nie obrażała tym tytułem, 

ale podkreślała, że autor pragnie zniżyć się do czytelnika i używa języka swego czytelnika, by być 

zrozumiałym, by lepiej dotrzeć do jego serca. Słuchając tego referatu, przypomniały mi się słowa 

pewnego emerytowanego księdza, który opowiadał o tym, że przygotowując się do niedzielnego 

rozważania na konkretny fragment z Biblii, przygotowuje trzy kazania. Innego języka, zwrotów, 

przykładów używał mówiąc do diaspory, gdzie nieliczne grono parafian stanowiły rodziny górnicze ze 

swymi zmartwieniami, problemami. Kolejną grupą odbiorców byli rolnicy w następnej filii, też mający 

trochę inne doświadczenia i potrzebujący wsparcia. A już zupełnie inaczej miała się rzecz w mieście, gdzie 

w kościelnych ławkach gros parafian stanowili profesorzy i inteligencja i też mieli dobre relacje ze swym 

duszpasterzem. To naprawdę ciężka służba, więc tym bardziej doceniajmy i dziękujmy Panu za tych, 

którzy w tej służbie  są takim żywym narzędziem w ręku Pana. 

W czasie tego spotkania mogliśmy też zobaczyć pięknie odnowiony kościół w Studzionce. Po, prawie 

rocznym remoncie, doczekał się on podłogowego ogrzewania. Nowe drzwi wejściowe 

z umieszczoną na nich różą Lutra zapraszały do środka, a świeżo odmalowane wnętrze i ławki pachniały 

jeszcze farbą. Myślę, że to kolejny powód do tego, by być wdzięcznym Bogu za tą mała parafię, za 

zaangażowanie parafian i księdza w dbałość o dom Boży. Ich praca, serce i poświęcenie naprawdę niech 

będą przykładem dla nas i naszej parafii. 21 czerwca br. roku tutejsza parafia będzie obchodzić 80-tą 

pamiątkę poświęcenia kościoła i zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w tym uroczystym 

nabożeństwie. Tak więc, nie pozostają nam tylko miłe wspomnienia po minionym roku ale i nadzieja, że 

Pan Bóg da nam kolejną możliwość, by znów razem się spotkać, dziękując Panu za wszystko i ciesząc się 

społecznością z innymi. 
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______________________________________________________________________________________________ 
 

Zimowisko w Zawoi 

 

Za nami… 
Tomasz Marek 

 

Od 12 do 18 stycznia br. dzieci z naszych parafii (Żory i Warszowice) z klas I-VI pojechały wraz 

z katechetą i proboszczem na zimowisko do Zawoi. Prawie tydzień spędzony w górach rozczarował jedynie 

brakiem śniegu, ale to było chyba jedyne rozczarowanie. Bo poza tym było… FANTASTYCZNIE! 

Wszystkich uczestników zimowiska było łącznie 63 (nasza żorsko-warszowicka grupka stała się częścią 

dużo większej ekipy ze Skoczowa), ośrodek „Jodełka” był więc wypełniony po brzegi. Nasz dzień wyglądał 

następująco: 

 po śniadaniu cichy czas (spotkanie z Biblią w małych grupkach),  

 wyjście lub wycieczka (tu: wyjście w góry, marsz do wieży widokowej na Beskidzkim Raju, wizyta 

w Parku Czarnego Daniela, wizyta w Ośrodku Edukacyjnym Babiogórskiego PN…), 

 obiad (PYYCHOTKA!), 

 strefa cichego relaksu (w czasie której można było skorzystać ze smartfonów – dziwnym trafem 

mało kto miał wtedy myślał o tym, żeby dzwonić do rodziców…), 

 warsztaty popołudniowe (lepienie aniołków z masy solnej, robienie zwierzątek z siana, malowanie 

na szkle, woodpainting, decoupage, szycie filcowych toreb), 

 spotkanie (wspólny śpiew i temat biblijny), 

 kolacja, 

 wieczorna niespodzianka (tu: spotkanie z zespołem góralskim, malowanie drewnianych ptaszków, 

spotkanie z GOPRowcami, szalona gra Scavenger Hunt), 

 dobranocka (tu wspólny śpiew i historia misyjna, bywały tu także wieczorne filmy). 

Do sklepiku u pani Ewy mieliśmy dość daleko, ale nasz obozowy sklepik, w którym płaciło się Zimollarami 

(zarobić je można było np. za utrzymanie porządku w pokoju lub koleżeńskie zachowanie), był całkiem 

nieźle wyposażony. Jak widać brakowało tylko czasu na nudę! 

Zastanawiamy się, gdzie by można było pojechać następnym razem… 

PS: Zdjęcia można zobaczyć na profilu FB naszej Parafii. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

W cieniu wodospadów Iguazu i Rio de Janeiro 

 

Za nami… 
Elżbieta Sitek 

 

Na spotkaniu PTEw w Żorach w dniu 25 stycznia 2020r. gościliśmy znaną nam podróżniczkę panią 

Wiesławę Pawletko, która tym razem zaprezentowała ciekawą i bogatą relację ze swojej ostatniej podróży 

do Ameryki Południowej. Docelowym punktem wyprawy była Brazylia i Argentyna z ich wodospadami 

Iguazu, należącymi do najbardziej widowiskowych, pełnych grozy i piękna, cudów natury. Niezwykłą 

dynamikę relacjonowania przeżytych tam doznań i emocjonalnych wrażeń, pani Wiesława dopełniała 

obszerną gamą pięknych fotografii. 

Iguazu składa się z 275 odległych od siebie wodospadów, których szum wody słyszany jest w promieniu 

20 km. Prelegentka opowiadała o zdobywaniu ekstremalnych punktów widokowych przemierzając 

odległości kładek i pomostów, dalej prowadzących również do najwyższej kaskady zwanej diabelską 

gardzielą, skąd woda spada z wysokości 82 m, a chmura wodna docierała do wszystkich zakątków odzieży 

i ciała. Podobnie było gdy łodzią podpływali blisko pod wodospad doznając intensywnego prysznica, co 

w następstwie skłoniło ich do podziwiania wodospadów z wysokości helikoptera. 

W dalszej relacji pani Wiesława prowadziła nas do Rio de Janeiro, jego najciekawszych miejsc i atrakcji, 

wśród których wyróżnia się plaża Copacabana zaliczana do najbardziej znanych plaż świata, gdzie 

celebruje się kult ciała i tętni radość życia. Nasza prelegentka to nie tylko pasjonatka podróży 

i poznawania świata ale również autorka artystycznych fotografii, dzięki którym oglądaliśmy najciekawsze 

obiekty i zabytki miasta: Marakama to jeden z największych stadionów świata, dalej widzimy górę 

o wysokości 396 m – zwaną „głową cukru”, oglądamy wznoszący się „Pomnik Chrystusa Odkupiciela” oraz 

pomnik Fryderyka Chopina. 

Uwagę słuchaczy skupiały obrazy piętrzących się na obrzeżach bogatych dzielnic miasta tzw. fawele; 

domy zbudowane z najtańszych materiałów takich jak: tektura, dykta, deski, blacha itp. Są to tak zwane 

dzielnice nędzy – np. w Rio zamieszkałe przez 1,5 mln ludzi, wobec których państwo zadbało o liczne 

obiekty kulturalne i społeczne, w tym; szkoły, przedszkola, kawiarenki, hotele itp. Kolorystyka oraz 

niezwykła w kształtach architektura faweli przyciąga tam rzesze turystów, celebrytów i artystów. 

Ciekawym miejscem okazał się sambodrom – miejsce przemarszu szkół samby a także potężne obrazy 

ścienne – murale o tematyce dotykającej niemal każdej sfery życia. 
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Przedstawiona prelekcja była źródłem tak obszernie przekazanej nam wiedzy że nie łatwo streścić jej 

w krótkim komentarzu ale wspomnę jeszcze o niezwykłym kunszcie sztuki jubilerskiej, o słynnym XVII-

wiecznym klasztorze Sao Bento, z zewnątrz skromnej budowli, wewnątrz zaś lśniące złotem liczne rzeźby 

i kolumny. 

Zainteresowanie budziły zdjęcia egzotycznych ptaków, motyli i zwierząt oraz największy owoc świata 

rosnący na drzewie – dżakfrut o wadze do 40 kg. 

Po skończonej prelekcji pani Wiesława odniosła się do każdego z zadanych pytań o każda odpowiedź była 

ciekawą, dodatkową relacją wydarzeń z podróży. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Z życia Kościoła 
 

 29 grudnia w urząd proboszcza parafii ewangelickiej w Pokoju został wprowadzony ks. Eneasz 

Kowalski. Życzymy Bożego Błogosławieństwa w dalszej służbie. 

 11 stycznia w Jastrzębiu odbył się diecezjalny etap konkursu biblijnego Sola Scriptura. Do 

ogólnopolskiego finału konkursu zakwalifikował się Cezary Pustelnik. Gratulujemy. 
______________________________________________________________________________________________  

 

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

w Warszowicach i o godz. 10:00 w Żorach 

 Zapraszamy na regularne spotkania parafialne – szczegóły dotyczące terminów będą podawane 

w ogłoszeniach parafialnych. 

 Na dalszych stronach podajemy informacje dotyczące możliwości odliczenia 1% podatku na rzecz 

Organizacji Pożytku Publicznego i ich podopiecznych. Gorąco polecamy tę formę wsparcia 

potrzebujących. 
 

 

 

 
Przekaż 1% podatku na podopiecznego 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 

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

36259 Gaś Lidia 
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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”. 

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 

 
______________________________________________________________________________________________  
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Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 

prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych. 

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu 

z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40) 

Przekazując Diakonii 1% swojego podatku wspierasz z nami osoby w potrzebie 

  

Serdecznie dziękujemy za coroczne wspieranie naszych działań! 

  

Diakonia 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

KRS 0000260697 

  

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii? 

Aby przekazać 1% podatku za rok 2019, należy w rocznym rozliczeniu 

podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać 

w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną 

kwotę 1% podatku. Dane te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT – 

zeznanie podatkowe udostępnione w formie elektronicznej indywidualnie dla 

każdego podatnika przez Ministerstwo Finansów. 

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której można podać 

szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tej rubryki nie jest 

obowiązkowe. 

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii. 

 

 

 

 

 

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 

 


