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Jezus mówi: Czuwajcie! 
/Mk 13,37/ 

 
 

 

Odpowiedzialnie Powitanie 
Szymon Samoraj 

 
Po raz kolejny obserwujemy niespokojny czas na całym świecie. Panika wywołana błyskawicznie 

rozprzestrzeniającym się na świecie wirusem, staje się zagrożeniem nie mniejszym, niż sama choroba, 

którą wywołuje. Każdy z nas musi jakoś odnaleźć się w dynamicznie zmieniających się okolicznościach. 

W momencie zamykania tego numeru Biuletynu nie ma jeszcze w Polsce medycznie potwierdzonego 

przypadku zakażenia, ale psychologiczne konsekwencje obserwujemy już wokół nas. Warto więc 

podkreślić apel o odpowiedzialną postawę. Postawę, którą charakteryzują – czujność i opanowanie. Do 

czujności wzywa nas właśnie biblijne hasło miesiąca. Przypadek…? 

W marcowym Biuletynie znajdziecie kilka refleksji w tematyce czujności i uwagi, słowo podsumowania, 

relacje i część informacyjną (dziękuję Piotrowi za pomoc w jej przygotowaniu). Z życzeniami 

błogosławionego czasu pasyjnego oddaję w Wasze ręce ten numer. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Patrz uważnie! 

 

Rozważanie 
Szymon Samoraj 

 

Czuwajcie! Wezwanie biblijnego hasła nowego miesiąca to słowo mobilizacji, przypomina o potrzebie 

koncentracji, przytomności i wrażliwości na to, co dzieje się wokół nas. Na pewno każdy z nas słyszał 

doniesienia o kierowcach, którzy, podążając za wskazówkami systemów GPS, potrzebowali pomocy służb, 

bo ich podróż kończyła się na wąskiej leśnej dróżce, w polu czy, co gorsza, w stawie… zabawne, prawda? 

Jak mogło do tego dojść? Przecież trzymali się ściśle wskazówek wyświetlanych na mapie – z pozoru nic 

nie mogło pójść źle… To, czego im zabrakło, to właśnie czujność. Nawet najlepsza, dopracowana 

i aktualna mapa, bez odniesienia i obserwacji otoczenia, jest narzędziem całkowicie bezużytecznym. Tylko 

jeśli jest wykorzystywana jako narzędzie pomocnicze, najprawdopodobniej pomoże łatwiej dotrzeć do 

wyznaczonego celu. 

W naszej drodze wiary też zmierzamy do określonego celu, mamy też do dyspozycji swego rodzaju mapę, 

szereg „nawigacyjnych” wskazówek, które mają nam pomóc ten cel osiągnąć. „Świat nie jest domem 

mym, jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez” – jak do nich dotrzeć? Bóg 

wyposażył nas na naszą drogę w swoje Słowo, zestaw wskazówek, które bezbłędnie wskazują drogę do 

Niego. Czy zatem jedyne, co musimy zrobić, to przeżyć życie „z nosem w Piśmie”? Absolutnie nie! Tak 

samo, jak wybierając się w drogę (podróże „palcem po mapie” wykluczmy), poruszamy się w realnym 

terenie, a mapy i nawigacje jedynie pomagają nam się w nim zorientować, tak samo chrześcijańskie życie 

nie dzieje się w Biblii. Dzieje się tu i teraz, w świecie, który znamy, między ludźmi, których mijamy na 

ulicy każdego dnia. W Słowie Bożym możemy szukać wskazówek, jacy mamy dla nich być, jak zachować 

się w życiowych sytuacjach. Rozważanie Bożego Słowa jest istotnym, fundamentalnym wręcz, elementem 

chrześcijańskiego życia – nie może jednak stać się jego sednem i celem. Szukanie Stworzyciela tylko na 

kartach Biblii to niebezpieczne uproszczenie. On nie zostawił nam swojego Słowa po to, by zamilknąć na 

wieki i przyglądać się naszym zmaganiom. On jest przy nas w naszej codzienności, działa wśród nas 

i mówi do nas. Dostrzegasz to? Jeśli pochłania cię wertowanie Biblii i szukanie Boga na jej kartach – 

wychyl się na chwilę, rozejrzyj wokół siebie i zobacz, jak wiele wiadomości zostawił ci w twoim świecie! 

I odwrotnie – jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio szukałeś wskazówek w Piśmie Świętym – spróbuj, zajrzyj, 

a może to, co tam znajdziesz pozwoli ci w końcu zrozumieć lepiej to wszystko, co dzieje się w twoim 

życiu. Nasz Pan mówił do swojego stworzenia tysiące, setki, dziesiątki lat temu. Robi to także i dzisiaj – 

używa takich środków, jakie jesteśmy w stanie odczytać. Wystarczy, że z czujnością i wrażliwością 

podejdziemy do naszego realnego terenu i nie mniej realnej, duchowej mapy. Nasz Bóg nie jest zamknięty 

w Biblii ani w kościelnych murach – On jest TU, zaraz obok. Zobacz to i poczuj! A w drodze, bądź wrażliwy 

i czuły na to, co dzieje się wokół ciebie nie tracąc przy tym koncentracji na celu. Nigdy nie wiesz, kiedy 

i dla kogo możesz być „Bożym komunikatem”. Szczęśliwej podróży! 

2020  
(116) 
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PTEw o kartografii 

 

Za nami… 
Elżbieta Sitek 

 

„Reformacja a rozwój nauk humanistycznych – kartografia” to temat spotkania żorskiego oddziału PTEw, 

które odbyło się 22 lutego 2020r. Zagadnienie to omówił Józef Król prezes Zarządu Głównego PTEw. 

Nawiązując do tematu; rozwój nauk humanistycznych poprzedzał nowy ruch religijno- społeczny 

zapoczątkowany w Niemczech przez dr Marcina Lutra. Była to Reformacja - proces mający na celu odnowę 

chrześcijaństwa, przejaw reakcji na negatywne zjawiska w hierarchii kościelnej i upadek moralny 

duchowieństwa. Program naprawy Kościoła, postulaty i punkty do dyskusji zawarł M. Luter w 95 tezach, 

które ogłosił w Wittenberdze w 1517 roku. Dzięki wynalazkowi druku przekonania M. Lutra szybko 

rozpowszechniły się w krajach Zachodu i zjednały mu wielu zwolenników poza obszarem Europy. 

Współpracownikiem i przyjacielem reformatora był Filip Melanchton; niemiecki uczony, profesor 

i humanista, który wraz z M. Lutrem dokonali przełomu na płaszczyźnie teologii, nauki i pedagogiki. 

Szczególną zasługą M.Lutra było dzieło przetłumaczenia Pisma Świętego na język niemiecki, dzięki czemu 

stanowiło ono podstawę do nauki w szkołach niższych i wyższych. Filip Melanchton w duchu reformacji 

i humanizmu dokonał reorganizacji szkolnictwa, nadając niemieckim szkołom nowy kierunek rozwojowy 

w zakresie metod nauczania i pedagogiki. Był autorem wielu podręczników, wprowadził w szkołach układ 

klasowy a w szkolnictwie wyższym system semestralny do dziś aktualny i stosowany. F. Melanchton 

w 1530 roku sformułował pierwsze protestanckie wyznanie wiary, stając się zarazem autorem Konfesji 

Augsburskiej. Reformacja jako całość przyczyniła się znacznie do rozkwitu kultur, zwłaszcza języków 

narodowych, oświaty i muzyki kościelnej a także do rozwoju idei tolerancji religijnej. W dalszej części 

wykładu J.Król przedstawił kwestię kartografii, której znaczący rozwój przypada na drugą połowę XIX 

wieku i wiąże się bezpośrednio z nowymi technikami i przyrządami pomiarowymi. Oglądaliśmy mapy 

wybitnego geografa Eugeniusza Romera, który jako jeden z pierwszych kartografów tworzył mapy 

przedstawiające rzeźbę terenu, używając w swej technice odpowiedniej skali barw. Stosowane przez niego 

metody stały się podstawą nauczania sztuki kartograficznej. Pokazane były też mapy Orteliusza, mapy 

Wacława Grodeckiego, rękopiśmienna mapa z XVIII wieku oraz egzemplarze map tematycznych w tym: 

drogowych, kolejowych i historycznych. Prelekcja o kartografii i bogato przedstawiona kolekcja map są 

świadectwem że polska kartografia osiągnęła najwyższy poziom międzynarodowy. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Słowo podsumowania 

 

Informator 
ks. Bartosz Cieślar 

 

W pierwszą niedzielę marca odebraliśmy szczególny Informator. Jubileuszowy! Wydanie specjalne, 

podsumowujące rok 2019 w naszej Parafii! Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego 

przygotowanie, dzieląc się swoimi myślami i wspomnieniami.  

Czas biegnie dalej.  A my razem z nim, trwając między tym, co było a tym, co przed nami.  Pięć wieków 

historii naszego kościoła to wielkie dziedzictwo, wiele zwyczajów i tradycji, które tak jak nas łączą 

i identyfikują, tak też i dzielą. Niektóre wynikają ze wskazań Pisma, inne powstały po prostu pod wpływem 

lokalnych uwarunkowań (np. alba, czy toga duchownego), kontrreformacji, czy powojennej rzeczywistości.  

Dziś, w kościele, w którym tradycje i zwyczaje zajęły tak ważne miejsce, już sama rozmowa o nich jest 

ryzykiem. Zastana rzeczywistość raczej przekonuje, że najlepiej zostawić wszystko tak, jak jest. Nie 

zastanawiać się, nie analizować, nie ryzykować, nie próbować, nie pytać, nie wychylać się, nie 

komplikować. Czy ktoś ma wątpliwości, że tak byłoby najłatwiej? Jest jedno „ale”.  

Kościół nigdy nie przestał być własnością Pana Jezusa. Został nam jedynie powierzony, abyśmy dbali o 

niego wg określonych instrukcji zawartych w Piśmie. To one, jeśli się do nich odwołujemy, stale weryfikują 

nasze zwyczaje i tradycje. Przyzwyczajenia i nawyki. Oddzielają to, co ludzkie, od tego, co Boże. 

Prowadzą do wzrostu i głębszego zrozumienia Bożego planu. To wystarczy, aby podjąć ryzyko. Przystanąć 

i przemyśleć, nawet, jeśli się nie opłaca czy nie wypada. Nawet, jeśli temat jest drażliwy i zawsze 

w oficjalnych dyskusjach pomijany. Spróbujemy?  

1. Służba w parafii dotyczy księdza. 

Zgadza się. Ale czy tylko księdza? Pytanie to wydaje się niepotrzebne, jeśli potrafi administrować parafię, 

pozyskiwać dotacje i remontować, w tym samym czasie mieć czas dla ludzi, głosić piękne kazania, 

odwiedzać wszystkich parafian, być dobrym mężem i ojcem, uczyć lekcji religii, przygotowywać, 

organizować (i prowadzić) spotkania, być lubianym przez wszystkich, wiedzieć o każdej rzeczy, która się 

dzieje w parafii, reprezentować parafię lokalnie, organizować wycieczki, prowadzić stację diakonijną…  
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W każdym przypadku powyższe pytanie jest potrzebne i zasadne. Bo powołanie do służby w parafii 

dotyczy wszystkich wierzących. Nowy Testament uczy, że w zborze działają i służą m.in.: pastorzy, 

nauczyciele, ewangeliści, diakoni, starsi zboru, prorocy, niosący pomoc i kierujący. Żeby było śmieszniej, 

każda z tych funkcji dotyczy innych osób. I mowa tu jest nie o Kościele ogólnie, lecz o pojedynczych 

zborach. A żeby było jeszcze śmieszniej, większość tych funkcji stosowana jest przede wszystkim… 

w nabożeństwie. Przeczytasz o tym m.in. w 1 Koryntian w 12 rozdziale, czy w Efezjan 4,11-16.  

Zgadzam się, że w pewnym sensie najlepszy byłby do wszystkiego jeden mistrz. Nowy Testament takiej 

opcji jednak nie przewidział. 

2. Prezbiterium jest dla księdza! 

„Chór kapłański, czyli prezbiterium, to miejsce w kościele przeznaczone dla duchowieństwa i służy ono do 

sprawowania mszy św., której centralnym miejscem jest ołtarz do sprawowania Eucharystii. Za ołtarzem 

znajduje się tabernakulum, które uznawane jest za najważniejsze miejsce w kościele. Każde wejście do 

kościoła i wyjście łączymy z oddaniem czci obecnemu tam Chrystusowi...”. Zaraz, zaraz! Coś tu nie gra! 

U nas nie ma kapłanów. Nie ma podziału na część kapłańską i świecką. Nie ma tabernakulum ani żadnego 

innego miejsca, w którym Chrystus byłby „bardziej”. Nie ma ofiary eucharystycznej. Jest za to 

Powszechne Kapłaństwo, to znaczy, że Ty, drogi Czytelniku, jeśli odpowiedziałeś na Ewangelię, jesteś 

powołany do służby w Kościele Jezusa Chrystusa, wg darów, jakie udzielił ci Duch Święty. Czy jesteś 

nauczycielem, kierowcą, księdzem czy górnikiem, twoje zadanie jest tak samo ważne, różni się jedynie 

zakresem odpowiedzialności.  

W Luterańskiej Liturgii Nabożeństwa przewiduje się udział duchownych i świeckich. Liturgię może 

prowadzić przygotowany do tego liturg. Część śpiewaną może prowadzić kantor. Teksty biblijne i modlitwy 

mogą prowadzić lektorzy. Za sprawowanie Komunii Św. odpowiada duchowny a przy dystrybucji Komunii 

mogą pomagać przygotowani do tego parafianie. Do zwiastowania Słowa Bożego (kazania) przeznaczeni 

są księża, diakoni, ewangeliści oraz pozostali świeccy mający upoważnienie biskupa Kościoła. Świadectwo 

swej wiary może złożyć na nabożeństwie każdy wierzący.  

To co ten ksiądz miałby robić, jak by się tak wszyscy do wszystkiego zaangażowali? Hmm… Czasem 

najłatwiej zrobić coś samemu. Jak dzielisz odpowiedzialność, nie pozbywasz się pracy. Wręcz przeciwnie. 

Masz jej więcej. Ale to nic, skoro ani nie dla siebie samych ani nie dla własnej wygody tu jesteśmy.  

W żorskiej parafii w nabożeństwa zaangażowani są lektorzy tekstów biblijnych i ogłoszeń nie z powodu 

nowości czy innowacji. Inspiracją tego jest biblijny i luterański model nabożeństwa połączony 

z gotowością zaangażowania się w tą służbę naszych parafian. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 2 lutego w naszych parafiach odbyły się Sprawozdawcze Zgromadzenia Parafialne. 

 W lutym w Żorach odbył się Pogrzeb śp. Alicji Płócienniczak. Polecamy jej najbliższych Miłości 

łaskawego Boga. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Z życia Kościoła 
 

 29 stycznia odbyło się posiedzenie Kolegium Komisji Historycznej i zespołów badających Komisji 

Historycznej, podsumowujące działania Komisji. Tym samym zakończył się proces badania 

dokumentów IPN dotyczących inwigilacji kościoła przez służby bezpieczeństwa w latach 1944-

1990. Raport z prac Komisji zostanie przedstawiony Synodowi Kościoła.  
______________________________________________________________________________________________  

 

 Informacje 
 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w marcu: 

 Warszowice Żory 

Niedziele 8:00 10:00 

Tygodniowe Nabożeństwa 

Pasyjne (środy) 

16:00 17:30 

 W niedzielę, 15 marca, po nabożeństwie w Żorach odbędzie się Zgromadzenie Parafialne 

poświęcone planom inwestycyjnym parafii. 

 Zapraszamy w poniedziałki na próby chóru i spotkania modlitewne w Żorach. 
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 Spotkania Koła Pań odbędą się w czwartki, 12 marca w Żorach i 19 marca w Warszowicach. 

Spotkania rozpoczynają się o godz. 17:00. 

 Paniom polecamy też spotkanie w ramach Światowego Dnia Modlitwy, które odbędzie się 20 marca 

w Wodzisławiu Śląskim. Materiały ŚDM w tym roku przygotowały chrześcijanki z Zimbabwe. 

 Na Spotkania z Biblią zapraszamy 10 i 24 marca o godz. 19:00. 

 Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na kolejne spotkanie w Żorach – Dolina Loary – 

klejnot w koronie Francji – 21 marca godz. 17:00. 

 28 marca w Żorach odbędzie się XV Ogólnopolskie Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni 

Pokutnej i Pasyjnej.  

 Pasyjne Rekolekcje dla dzieci i młodzieży zaplanowano na 3 i 4 kwietnia. W piątek, 3.04 w godz. 

17:00-18:30, w sobotę, 4.04 w godz. 9:00-10:30. 

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

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

potrzebujących. 
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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”. 

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. 

 

 Kącik dla dzieci 
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Quiz biblijny – Ewangelia Marka 

Przeczytajcie z rodzicami 13 rozdział Ewangelii Marka i odpowiedzcie na poniższe pytania. (pytania pochodzą z 

książki Mega Quiz Biblijny) 
 

1. Na jakiej górze znajdował się Jezus, kiedy mówił o znakach końca? 

 

2. Co nie przeminie, kiedy niebo i ziemia przeminą? 

 

3. Od jakiego drzewa mieli się uczyć apostołowie, zgodnie ze słowami Jezusa 

 

 

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 
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