
    Biuletyn Parafialny 
                                       Parafii Żory i Warszowice 
 

                     04  
 

Hasło miesiąca: 

Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. 
/1 Kor 15,42/ 

 
 

 

Choć Cię nie widzę… Powitanie 
Szymon Samoraj 

 
Wydaje się, że poprzedni numer Biuletynu Parafialnego oddawaliśmy w Wasze ręce tak niedawno… dzisiaj 

trudno oprzeć się wrażeniu, że, mimo widocznych już symptomów wielkich zmian, było to w innej epoce, 

w innej rzeczywistości, w innym świecie… dość powiedzieć, że tego numeru nie możemy Wam tak po 

prostu przekazać do rąk, że po raz pierwszy, wersja cyfrowa nie jest dodatkową a główną formą jego 

dystrybucji. Choć podejmiemy próbę dotarcia do Was i z tym numerem, to jednak nie będzie on na Was 

czekał na kościelnej półce, nie spotkamy się w kościelnych ławkach i nie złożymy sobie osobiście 

świątecznych życzeń. Jesteśmy, trochę jak uczniowie Jezusa po jego zmartwychwstaniu, zamknięci przed 

zewnętrznym światem w obawie przed czyhającym tam zagrożeniem (por. J 20,19a). I choć to zwyczajne 

życie parafialne zamarło, Kościół przez duże „K” wciąż daje dowód swojej żywotności, wypełniając tę 

przestrzeń aktywnością w naszych domach (o których już sam Luter mówił jako o pierwszych, 

podstawowych kościołach) i wykorzystując nowe metody komunikacji, dzięki którym możemy korzystać 

z transmisji nabożeństw, rekolekcji czy nagrań rozważań, umieszczonych w Internecie. Równocześnie 

obserwujemy wokół siebie przykłady wrażliwości na potrzeby bliźniego. Drobne gesty, jak zrobienie 

zakupów dla samotnego sąsiada, czy pozostawienie kartki z kilkoma ciepłymi słowami pod jego drzwiami, 

może znaczyć o wiele więcej, niż nam się wydaje.  

I choć nie znamy przyszłości, nie wiemy, jak długo przyjdzie nam jeszcze trwać w obecnym położeniu, to 

jednak oczekujemy i wypatrujemy z nadzieją pierwszych promieni wielkanocnego słońca. Tego momentu, 

kiedy znowu będziemy mogli być razem, kiedy Zmartwychwstały znów stanie między nami i powie „Pokój 

wam! (…) Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości?” (Łk 24,36-38). 

Przed nami Wielkanoc, jakiej chyba nikt z nas dotąd nie przeżył, ale pamiętajmy, że treść tych świąt 

pozostaje taka sama, a dziś mamy szansę dojrzeć ją jeszcze wyraźniej. Nasz Pan Żyje! On umarł 

i zmartwychwstał! Pokonał śmierć po to, byśmy mogli żyć i już nigdy nie musieli się bać śmierci! Niech ta 

wielkanocna nadzieja towarzyszy każdemu z nas w kolejnych dniach zmagań z otaczającą nas 

rzeczywistością. Chciałbym Wam zadedykować pełne nadziei słowa, których autorstwo nie jest do końca 

jasne, ale wiadomo, że docierają do nas z Włoch: „Dzisiaj, przed snem, pomyśl o dniu, w którym możemy 

znów wyjść na zewnątrz. Jak się znów spotkamy, a możliwość zrobienia zakupów z całą rodziną będzie się 

wydawać wakacjami. Pomyśl o czasie, kiedy kawa w barze, uściski, widok spacerujących za rękę ludzi, 

bieganina roześmianych dzieci, powrócą do naszego życia. Pomyśl o tym, że to co dzieje się teraz, będzie 

tylko wspomnieniem, a nasze normalne, zwyczajne życie będzie jak prezent – nieoczekiwany i piękny. 

I pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste. I będziemy wdzięczni za każdą sekundę. Kąpiel 

w morzu, wschody i zachody słońca, tosty, śmiech. Znowu będziemy się śmiać. A to wszystko dzięki 

odwadze i sile każdego z nas. Do zobaczenia wkrótce!” A więc do zobaczenia! Wkrótce – kiedykolwiek by 

to nie było! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Boże mój, Boże mój, czemuś nas opuścił!? 

 

Rozważanie 
Tomasz Marek 

 

Pierwszy tydzień – wiadomo. Nietypowo. Wszystko staje na głowie, co z jednej strony jest… 

Primo: denerwujące 

Bo cały plan dnia i tygodnia kompletnie się wywrócił do góry nogami: 

 dzieci nie idą do przedszkola, co niechybnie oznacza, że zostają w domu; 

 w związku z powyższym nie mam jak przygotować się do pracy, no bo niby jak, kiedy dzieci 

zapuszczają żurawia ponad moim ramieniem za każdym razem, gdy włączam komputer; 

 ale właściwie to aż tak bardzo nie przeszkadza, bo do pracy też nie idę, więc 
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 zaczynamy wypełniać czas tak, żeby  

a) nie zwariować oraz  

Secundo: inspirujące 

b) świetnie się przy tym nie-zwariowywaniu bawić. 

Otóż to! Zaczęły się więc: 

 wycieczki rowerowe1, 

 wycieczki samochodowe, 

 wieczory filmowe, 

 prace plastyczne, 

 prace ogrodowe, 

 prace remontowe, 

 prace wykończeniowe2, 

 prace wyburzeniowe3, 

 prace… ach, no szkoda gadać; po prostu prace wszelkie, hurra! 

Okazało się, wbrew wszystkiemu co do tej pory twierdziliśmy, że nauczanie domowe jednak jest super… 

Tertio: frustrujące 

…a nauczanie (innych dzieci) przez komputer do bani. To znaczy być może efekt nawet nie jest najgorszy, 

ale nigdy, przenigdy nie podejrzewałem, że będzie to taka energetyczna i czasowa czarna dziura. 

Wyczekuję powrotu do normalności… (Żona twierdzi podobnie, zresztą jako nauczyciele odosobnieni 

w tym odczuciu nie jesteśmy.) 

I tak oto, po trzech tygodniach tego koglu-moglu, czuję się emocjonalnie i psychicznie wykończony. (Żona 

twierdzi podobnie, zresztą jako ludzie odosobnieni w tym odczuciu nie jesteśmy.) 

Boże, gdzie jesteś? 

Właśnie. Gdzie?! Trudno się patrzy na zdjęcia wnętrz włoskich kościołów po brzegi wypełnionych 

trumnami, ciężko się czyta o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdy w ciągu doby ginie ponad tysiąc 

ludzi, źle to wygląda, że w Chinach znów pojawiają się nowe zakażenia, trudno się rozmawia z lekarzami, 

którzy pracują ponad siły narażając siebie i swoich bliskich… Telefony do rodziny i bliskich są częstsze niż 

zazwyczaj, a gdy raz po drugiej stronie słuchawki odpowiedział mi charczący głos, to aż włosy zjeżyły mi 

się na głowie… (okazało się, że to – co za radość! – angina ropna). 

Strach, lęk. Co z moimi rodzicami, co z babciami? Z braćmi, siostrą, co z bratankiem, co z ciocią, 

z wujkiem, jednym, drugim, trzecim…  

Spojrzeć w przyszłość – jeden wielki znak zapytania. Co z pracą, jak długo na koncie jeszcze będą zjawiać 

się pieniądze, co z gospodarką…  

Gdy mam na głowie tyle zmartwień, padam na kolana. Modlitwa. Spokój duszy. Kontakt 

z Wszechmocnym.  

Jest tylko jedno „ale” 

Ale czy modlitwy w ogóle coś dają? Czy Bóg nas czasem nie opuścił? 

Trzy cytaty 

To zamiast zakończenia. 

*** 

„(…) Modlitwa nie została wysłuchana? 

Bóg działa w sposób sobie właściwy. Ważne jest to, co stało się dzięki tej modlitwie w każdym, kto w niej 

uczestniczył: przemiana ku jedności, ku wzajemnej odpowiedzialności i miłości. Do tego zmierza 

w naszym życiu wiara, żeby człowiek umiał kochać miłością radykalną. Na tym polega działanie Boże.” 

*** 

                                                 
1
 Tak, tak, wtedy jeszcze można było, przy zachowaniu elementarnej wyobraźni i odpowiedzialności. 

2
 Ponoć w każdym domu jest przynajmniej jedna niepowieszona półka. U nas od niedawna wszystkie już są powieszone. 

3
 Te, w momencie pisania tego artykułu, jeszcze nie zostały sfinalizowane, jeszcze pył się unosi! 
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„Gdzie jest Bóg podczas pandemii? 

W chorych. W umierających. W lekarzach. W wolontariuszach. W każdym z nas. W każdym z nas jest 

miłością.” 

*** 

„Tylko że On jest nieskończony, wszechmocny, a my bezradni. 

Mogę powiedzieć tyle, co Jezus w Ewangelii: byłem głodny, byłem spragniony, byłem chory, byłem 

przybyszem, byłem w więzieniu. Byłem na kwarantannie, zamknięty w domu. Tu jest Bóg. Jest też w nas, 

kiedy przekraczamy własny egoizm i wychodzimy do Niego, obecnego w potrzebujących.” 4 

I jeszcze post scriptum 

Tytuł niniejszego artykułu to też prawie cytat, w dodatku cytat z cytatu. To słowa Psalmu 22, które cytuje 

Jezus tuż przed swoją śmiercią na krzyżu. Niektórzy wtedy czekali na fajerwerki: „Poczekaj! Zobaczymy, 

czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić!”, tymczasem nie zauważyli, że zasłona, oddzielająca grzeszników od 

miejsca najświętszego w świątyni, rozdarła się. Bóg wszedł pomiędzy ludzi. Polecam! Ewangelia Mateusza 

rozdziały 27 i 28. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Stan zagrożenia…? 

 

Rozważanie 
Danuta Samoraj 

 

Niby już wszystko ogarnęłam, podbudowałam się duchowo na czas epidemii ale ten telefon... Nie wszyscy 

z moich najbliższych mogą "siedzieć w domu", niektórzy z racji zatrudnienia są na "pierwszej linii", więc 

wiadomość o realnym zagrożeniu jednego z nich zachwiała całą, tak mozolnie ustawianą fasadą 

spokoju.  Alarm okazał się fałszywy, Bogu dzięki! Odetchnęliśmy z ulgą! 

Kiedy przyszedł czas na refleksję, musiałam przyznać się przed sobą, że coś nie tak z tą moją wiarą 

i zaufaniem, skoro tak łatwo można ją podłamać, że nie okazałam się zbyt odporna na "czynniki 

zewnętrzne" mające wpływ na moje duchowe życie... I wtedy przypomniała mi się scena modlitwy Jezusa 

w Ogrodzie Getsemane  (Mat. 26,36-46). 

„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz 

doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.” (List do Hebrajczyków 

4,15).  Jezus wie, rozumie, współczuje, wskazuje ratunek... 

Jeśli niepokój i strach, bezsilność, przejmują nad nami władzę, jak Jezus w Ogrójcu, powierzmy Ojcu swój 

lęk. Nie przypadkiem w Biblii słowa "nie bój się" (w różnych  konfiguracjach) pojawiają się 365 razy (tak 

twierdzą ci, którzy sprawdzali) Wychodzi na to, że po jednym razie na każdy dzień. Każdego dnia... 

Każdego dnia po wiele razy, na nowo, możesz spotykać się  ze swoim Ojcem w modlitwie a  On zabierze 

twój strach i da ci tyle nadziei i wiary, żebyś dał radę... Do następnego razu, kiedy znów zachwiejesz się, 

bądź upadniesz. Ten który kocha cię bezgranicznie, nie oczekuje od ciebie heroicznej postawy i radzenia 

sobie samemu. Każda obietnica Jego pomocy, zawarta w Biblii, jest dla ciebie, przypominaj je sobie... 

Zaufaj, proś o pomoc i daj się przytulić. Ojciec czeka, żeby cię schować w swojej miłości, jest 

ponad  twoim lękiem... "Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny"... W Nim... (2 Kor 12,7-10) 

U Niego  masz zdeponowany kapitał nadziei i wiary… Pokoju, jakiego nie znajdziesz w tym świecie, Nie 

dostajesz ich na zapas, hurtem, żebyś nie poczuł się samowystarczalny i niezależny. Zaufaj Ojcu i zdaj się 

na Jego łaskę... Postaraj się odciąć od "epidemii strachu", którą epatują nas środki masowego przekazu, 

od beznadziei i bezradności "mądrych" i "możnych" tego świata... Czy Ten, którego "Niebiosa są tronem 

a Ziemia podnóżkiem"(...) (Izajasz 66,1-3) mógłby zostawić swoje dziecko bez pomocy? Bez opieki? 

"Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować 

wam przyszłość i natchnąć nadzieją" (Jer.29,11). 

Kiedy wokół nas świat ogarnęło przerażenie i bezradność, kiedy władcy i możni tego świata w osłupieniu 

obserwują, że ich władza nie ma mocy nad wirusem i śmiercią, my Boże dzieci, mamy po swojej stronie 

tego, któremu "wichry i morze są posłuszne" (Mat. 8,27) On jest w stanie uciszyć każdą burzę, 

każdy  huragan w naszym życiu... Nawet jeśli ugniemy się  jak drzewo pod naporem wiatru, On postawi 

nas do "pionu" i nie pozwoli nam upaść.. Kiedy uczeni i mądrzy tego świata gorączkowo poszukują 

lekarstwa na śmiertelną chorobę, "Pomoc nasza  jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię" (Psalm 

121,2). 

                                                 
4
 Wszystkie trzy cytaty to fragment rozmowy Macieja Müllera z bpem Grzegorzem Rysiem, zatytułowanej „Ducha nie gaśmy”, a 

opublikowanej w Tygodniku Powszechnym 14/2020 (dostęp 30.04.2020 https://www.tygodnikpowszechny.pl/ducha-nie-gasmy-

162870). 



Biuletyn Parafialny – kwiecień/Wielkanoc 2020 | 4 

 

Panie, dziękuję, że jesteś ponad tym, co dzieje się wokół nas. Ponad moim lękiem i słabością. Panie, 

dziękuję, że nie muszę samotnie zmagać się z przerastającą mnie rzeczywistością, bo Jesteś... Bo z Tobą 

ciemność trwa tylko "trzy dni" potem (to gwarantujesz) przychodzi wielkanocna światłość… Dziękuję, że 

Ty doskonale rozumiesz moją bezradność i niepewność, że z Tobą jestem bezpieczna... We wszystkim… 

"Cała pełnia mocy Bożej jest do dyspozycji najsłabszego wierzącego, który w imię Chrystusa, z dziecięcą 

szczerością i prostotą, całkowicie oddaje się Bogu i szuka Jego pomocy i kierownictwa" (Strumienie na 

pustyni, L.B.Cowman) 

p.s. Nie wiedziałam dotąd, że można tęsknić za uśmiechem, dotykiem dłoni, uściskiem drugiego 

człowieka, że cudem jest wyjść z domu i pójść z kimś, gdzieś... Jak bardzo nie doceniamy tych prostych, 

szczerych, codziennych relacji... Teraz jest czas łaski, czas przewartościowania priorytetów, czas 

docenienia prawdziwych wartości, czas tęsknoty za drugim człowiekiem, czas schronienia w "cieniu Jego 

rąk", doświadczania Jego miłości... Czas oczekiwania na spotkania ze sobą... CZAS ŁASKI... 

Wypatrujmy więc z nadzieją "wielkanocnego poranka" w trudnej i mrocznej rzeczywistości, w której On 

jest naszą nadzieją i gwarancją naszego bezpieczeństwa... 

Do rychłego spotkania! 

Błogosławionej Wielkanocy, On zawsze zwycięża!... 

  

Bądź spokojny i wiedz, ja jestem Bogiem, 

Stoję przy Tobie i jestem Bogiem. 

Choćby góry skruszały i znikły, 

Ja będę z tobą, ty nie musisz się bać. 

Jest rzeka radości, która płynie w dal, 

Przepływa przez miasto, to jest Ojca pieśń, 

Jest drzewo życia nad brzegiem tej rzeki, 

Jego liście leczą tam, gdzie płyną łzy. 

Psalm 23 (A.M.Tranda) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Cisza i zaufanie 

 

Rozważanie 
ks. Bartosz Cieślar 

 

Czas Pasyjny w Kościele ma służyć wyciszeniu. Ma nam pomóc nabrać dystansu, spojrzeć na siebie 

z perspektywy Bożego planu zbawienia. Na przestrzeni lat wypracowano różne zwyczaje i zachowania, 

w zależności od regionu, które miały pomóc człowiekowi skupić się na innych treściach. Metodą na to było, 

na przykład, powstrzymywanie się od udziału w różnych biesiadach. Pozostając w domu, człowiek miał 

zdecydowanie więcej czasu na przebywanie z sobą samym, Panem Bogiem czy bliskimi.   

W ostatnich latach wiele się zmieniło. Charakter naszej pracy, obowiązki, przyjemności, technologia, 

internet, pozostawiają coraz mniej miejsca na wyciszenie czy dystans. Życzymy sobie wyjątkowych świąt, 

zadumy, twórczych refleksji, tego właśnie wyciszenia, mając nadzieję, że to się da zrobić… bez wyrzeczeń. 

Jak by samo życzenie miało magiczną moc. 

Tym czasem wyjątkowe Święta zgotował nam… wirus. Wszystko jest inne. Nabożeństwa. Wspólnota. 

Modlitwa. Przygotowanie do świąt. Nasze nastroje. Przeżycia. Spotkania. Rozmowy… Wszystko wygląda 

inaczej. Wirus „zadbał”, abyśmy zostali w domach, ograniczyli kontakty z innymi. Także w parafialnej 

przestrzeni. Kto z nas był na tą sytuację przygotowany? Kto się jej spodziewał? 

O dziwo, technologia przyszła nam z pomocą. Wielu z nas śledzi nabożeństwa czy rozważania 

w Internecie. Pomagamy w tym naszym bliskim. Korzystamy z różnych kanałów i „miejsc” w sieci, których 

przybywa właściwe codziennie. 

Chociaż możliwości jest mnóstwo… gorąco zachęcam do odkrywania istoty czasu Pasyjnego, jakim jest 

wyciszenie i refleksja nad cierpieniem Pana Jezusa. Zauważ drogi czytelniku! Dostępnymi dziś treściami 

możemy wypełnić prawie cały dzień. Bić rekordy wysłuchanych dziennie rozważań, utworów i innych 

wartościowych treści, i to pomiędzy ulubionym serialem, wiadomościami ze świata i polityką. 

A może doświadczenie, które przyszło na nas, ma nam coś pokazać, coś uświadomić, pomóc coś na nowo 

docenić? Czy zwiastowanie, służba i męka Pana Jezusa stała się dla nas szansą, sposobnością do… 

słuchania? Patrzenia? Podziwiania?  

Nie. Nie taki jest cel. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was 

przyprowadzić do Boga (1P 3,18). Do relacji. Do spotkania z Nim. Tego nic nigdy nie zastąpi. 

Głęboko przemówił do mnie w tym dziwnym czasie pasyjnym tekst z Księgi proroka Izajasza. Bo tak 

powiedział Wszechmocny PAN, Święty Izraela: Opamiętanie się i spokój przyniesie wam ratunek, w ciszy 

i zaufaniu będzie wasza siła – lecz nie chcieliście tego! (Iz 30,15). 
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Jak się wyciszyć? Jak się zatrzymać? Jak zmierzyć się z sobą samym? Jak przetrwać trudny czas? Zwróć 

uwagę na słowa Pana. Musimy zacząć od siebie. Opamiętanie się i spokój przynosi ratunek. Gdy wokół nas 

burzą się fale, w ciszy i zaufaniu tkwi nasza moc… 

Czas Pasyjny właśnie ku temu służy. Aby w ciszy i zaufaniu odkryć moc Krzyża i Grobu, w którym nie ma 

już Pana. I w tych wydarzeniach doświadczyć ciszy zrównoważonego myślenia. Mądrego działania. 

Cierpliwego czekania. Pokoju ponad wszystko. 

O to się modlę dla was i tego życzę. Ciszy którą wypełnia spotkanie u boku Wszechmocnego.  Zaufania, 

że On panuje nad wszystkim i trzyma nas bezpiecznie w swoim ręku. Bądźmy dobrej myśli, którą 

inspiruje ratująca nas Miłość Boża. 

W modlitwie - ks. Bartosz Cieślar 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Zamiast życzeń… 

 

Szymon Samoraj 

 

Wtedy On wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Cisza! Uspokój się! I ustał wiatr – 

i zapanowała wielka cisza 

Mk 4,39 

 

Długo zastanawiałem się, jak rozwiązać kwestię świątecznych życzeń w tym numerze. Te standardowe 

niezbyt pasują do sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Czego możemy sobie życzyć w czasie, kiedy 

wielu z nas ma poczucie przebywania na miotanej potężnymi falami łodzi? Chyba tylko interwencji Tego, 

który uciszył fale, więcej, który pokonał śmierć! Tego, który także i dziś może i chce uciszyć fale targające 

łodzią Twojego życia… 

Zatem Wiary w to, że tylko w Nim jest nasz ratunek, Nadziei na to, że On wyprowadzi nas z doliny, 

w której się znaleźliśmy, Miłości pozwalającej dostrzec siebie nawzajem mimo wszystko, gotowej stać się 

skutecznym narzędziem w Jego ręku! Spotkania z Nim i z sobą nawzajem! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Duszpasterskie wskazania 
Na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 

 

 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”.  

2 Tm 1,7 

 

W związku z ogólnoświatową pandemią i odwołaniem wszystkich nabożeństw na nadchodzący okres, 

w tym także w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, przed nami, społecznością Kościoła, pojawia się 

niecodzienne wyzwanie. Jesteśmy zaskoczeni ograniczeniem dostępu do naszych kościołów i kaplic. To 

budzi dezorientację, zwłaszcza przed zbliżającym się okresem świątecznym, jakże znaczących dla naszej 

ewangelickiej duchowości. 

Przywykliśmy do przyjętych sposobów ich przeżywania. I nagle skonfrontowani zostaliśmy z zupełnie 

nieznanymi do tej pory zmianami. Oczywiście znamy czasy ograniczonego dostępu do kościołów, by móc 

publicznie wyznawać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Dla większości z nas to daleka przeszłość – 

prześladowań czasów prazboru, kontrreformacji, wojen. Osobiście takich ograniczeń nie doświadczyliśmy. 

Wydawało się nam, że żadne z wydarzeń nie będą stanowiły zagrożenia dla swobody naszych spotkań. 

 

Odpowiedzialni za siebie i innych 

 

Chcemy to trudne doświadczenie walki z pandemią koronawirusa i związanymi z nim ograniczeniami 

odczytać jako Boże wezwanie do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. Jest to też szansa na 

wprowadzenie w nim niezbędnych zmian. Zostając w naszych domach zyskujemy może niepowtarzalną 

szansę, by zatrzymać się, wyciszyć i wyczulić się na Boże działanie. 

Świadomi naszej odpowiedzialności za rodzinę wierzących i przykazania miłości bliźniego (Łk 10,27) 

odnoszącego się do wszystkich wokół nas, pragniemy wzajemnie sobie pomagać i rzetelnie uczestniczyć 

w ograniczaniu zagrożenia koronawirusem. Będziemy dążyli do uzdrowienia także naszych, 

międzyludzkich relacji. Ufamy, że wykażemy się zdyscyplinowaniem, cierpliwością i tęsknotą za 

ponownym przeżywaniem społeczności w ramach nabożeństwa w kościele lub kaplicy, gdy tylko będzie to 

możliwe. 

W ramach powszechnego kapłaństwa spoczywa w tych dniach na wszystkich ewangelikach szczególna 

odpowiedzialność za pielęgnowanie w naszych domach wspólnoty, która oczekuje na Boże wsparcie. 

Możemy gorliwie się modlić, czytać i rozważać Słowo Boże, śpiewać, a także spowiadać się. Wiemy, że gdy 
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prawdziwie żałujemy, wierzymy w odpuszczenie grzechów i pragniemy odnowy w mocy Ducha Świętego, 

to miłosierny i łaskawy Bóg nam przebacza i udziela wszelkiej swej pociechy. Wzór takiej spowiedzi dał 

nam Chrystus w Modlitwie Pańskiej: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 

winowajcom” (Mt 6,12; Łk 11,4). 

 

Zjednoczeni wokół Słowa Bożego 

 

Gdy w najbliższych dniach stawać będziemy pod krzyżem naszego Zbawiciela, to mimo dzielących nas 

granic stworzonych przez pandemię, przeżyjemy społeczność i odczujemy działanie jednoczącego nas ze 

sobą Ducha Bożego. On utwierdzi nas w pewności, że wierny Bóg, stale jest otwarty na nasze wołania, 

narzekania, jęki, krzyki, prośby, na naszą niedolę i zagubienie. Duch Święty pozwoli doświadczyć nam 

Bożego wsparcia, wspomagającej obecności i prowadzenia oddanego Pasterza, wzmacniając nasze 

zaufanie pokładane w Panu. Dzięki Bożemu błogosławieństwu obdarowani zostaniemy jednością 

w Chrystusie, za którą tęsknimy i ku której podążamy. 

Dar jedności Kościoła, zgodnie z refleksją reformacyjną, która jest zakorzeniona w zwiastowaniu apostoła 

Pawła (Ef 4,4-6; 1 Kor 12,12nn, por. Dz 2,42), opisujemy jako jedność wokół Słowa Bożego, które trafia 

do nas w kazaniu i sakramentach. Jest ono kluczem do naszego doświadczenia wiary. Duch Święty daje 

nam je pod różnymi postaciami. Słowo Boże przemawia do nas podczas lektury Pisma Świętego, słyszymy 

je w kazaniach, jest Bożą obietnicą wynikającą z Chrztu Świętego, która włącza i podtrzymuje nas 

codziennie we wspólnocie wiary. Słowo Boże jest dane nam jako wspólnocie, gdy spotykamy się osobiście 

by posilać się u Stołu Pańskiego. Ono pociesza nas odpuszczeniem grzechów podczas spowiedzi, wzywa 

nas do modlitwy i wyznania wiary, wyśpiewujemy je w pieśniach, a także zwiastujemy je naszym życiem 

zawsze wtedy, gdy postępujemy zgodnie z przykazaniem miłości bliźniego. Słowo Boże przeprowadza nas 

przez doświadczenie ciemnej doliny cierpienia i pokuszenia, gdy dopadają nas wątpliwości wiary. 

 

Przygotowani na nadzwyczajne sytuacje 

 

Czas pandemii to okazja byśmy zatrzymali się i docenili różne sposoby działania Słowa Bożego w naszym 

życiu. Tak jak dotychczas, w Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali telewizyjne, radiowe i internetowe 

transmisje naszych nabożeństwa oraz własne nabożeństwa domowe. We wszystkich Słowo Boże będzie 

zwiastowane w kazaniu i absolucji. Czas pandemii nie pozwala nam spotkać się osobiście – jako całej 

wspólnocie, by świętować u Stołu Pańskiego. To czas postu, ale rozumianego nie jako narzucone, 

niechciane wyrzeczenie, ale czas zatrzymania, rachunku sumienia i odnowy tego co odnowienia potrzebuje 

(por. Iz 58,6nn). Wykorzystajmy ten czas, by lepiej zrozumieć, za czym tęsknimy. 

Czas wspólnoty w domach to także czas przypominania sobie, że wszyscy ochrzczeni, wszyscy wierzący, 

jesteśmy kapłanami i kapłankami (1 P 2,9; Obj 1,6), a nasze powszechne kapłaństwo ma się realizować 

w trosce o bliźnich, w modlitwie, we wspólnym przeżywaniu Słowa Bożego, we wzajemnym usługiwaniu. 

Częścią tej służby może być także w nadzwyczajnych sytuacjach udzielanie Komunii Świętej tym, których 

życie jest zagrożone, a pragną u kresu życia przyjąć ten posiłek. To jedno z praw kapłanów, o których 

mówiła Reformacja, podkreślając jednocześnie, że korzystać mamy z niego w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Trwają prace, by przygotować nas na takie nadzwyczajne sytuacje. 

Ufamy i chcemy się modlić w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, by Bóg oszczędził nam takich 

nadzwyczajnych sytuacji, by czas pandemii się zakończył. Chcemy modlić się także oto, byśmy mogli 

powrócić do naszych kościołów i kaplic, a tam, tak jak przywykliśmy, osobiście, wspólnie z naszymi 

siostrami i braćmi, byśmy mogli przeżywać radosne spotkanie z Chrystusem w Jego Słowie, w kazaniu, 

modlitwie, pieśni, absolucji, a także w Jego Ciele i Krwi. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim 

utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, 

jaką nas samych Bóg pociesza” (2 Kor 1,3-4). 

 

biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec 

prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Razem w społeczności 
List pasterski Biskupa Kościoła i Prezesa Synodu 

 

 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie! 
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Niedzielą Palmową rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Hasło biblijne, które nam w nim towarzyszy 

jest wyjęte z Ewangelii Jana: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie 

zginął ale miał żywot wieczny.” 

Od czasu dzieciństwa, pod koniec czasu pasyjnego, mogliśmy słyszeć zwiastowanie, które nawiązywało do 

tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a kilka dni później do Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek 

towarzyszyliśmy Jezusowi podczas męki i śmierci krzyżowej. W Wielkanoc radowaliśmy się z Ewangelii 

o Zmartwychwstałym. 

Zwykle te święta przeżywaliśmy razem w społeczności. Razem w naszych kościołach. W tym roku jest 

inaczej. Musimy pozostać w swoich domach. To wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem. 

Brak możliwości bezpośredniego spotkania nie oznacza braku społeczności. Dzięki współczesnej technice 

mamy wiele możliwości słuchania Słowa Bożego. Mamy nabożeństwa domowe, w naszych domach są 

Biblie, śpiewniki, modlitewniki czy zbiory kazań. 

 

W tym szczególnym czasie chcemy prosić o modlitwę. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas i wokół nas wykonuje pracę, która jest służbą wobec bliźniego. Te 

osoby przecież muszą codziennie podejmować się wyzwania wychodzenia z bezpiecznego domu. Bez ich 

pracy nie bylibyśmy wstanie funkcjonować. Jesteśmy wdzięczni za tę służbę. 

Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy są doświadczani chorobą. Stan epidemii dotyka nie tylko 

zarażonych wirusem Covid 19 ale też tych, którzy nie mogą otrzymać pełniej pomocy w innych 

schorzeniach. Pamiętajmy o osobach, które przeżywają śmierć bliskich. Pamiętajmy o tych, którzy tracą 

pracę lub nie są wstanie dalej prowadzić swoich przedsiębiorstw. 

 

W tym trudnym czasie potrzebujemy modlitwy. Modlitwy przyczynnej. 

 

Dla większości z nas będą to niezwykłe Święta. Może staną się okazją do nowych przemyśleń? Teraz tym 

bardziej doświadczamy tego, że nic na tej ziemi nie jest pewne, a nasze prawa mogą zostać brutalnie 

ograniczone. 

Mimo tego, że czas Świąt spędzimy we własnych domach, że nie spotkamy się z naszymi bliskimi, że nie 

będziemy gromadzili się w kościołach, to jednak będziemy mogli przeżywać społeczność z Chrystusem 

i z sobą nawzajem. Poprzez media możemy duchowo się wspierać, głosić Boże Słowo i modlić się. Nie 

jesteśmy jednak w stanie przystąpić do Komunii Świętej. 

 

W naszej ewangelickiej tradycji opieramy się na wspólnocie, która gromadzi się wokół Stołu 

Pańskiego. Dlatego tak ważne jest dla nas przystępowanie do Komunii razem, wspólnie 

z siostrami i braćmi. 

Czekamy z niecierpliwością na ten czas, gdy będziemy mogli spotkać się w kościołach. Cieszyć się 

z obecności Boga i ludzi  podczas wspólnego świętowania. 

Jednak dostrzegając różne wrażliwości i różne potrzeby duchowe, opierając się na zasadzie powszechnego 

kapłaństwa, dopuszczamy możliwość Komunii domowej sprawowanej przez ochrzczonych. W tym 

wypadku zalecamy, aby nasi współwyznawcy, mający taką potrzebę, kontaktowali się ze swymi 

duszpasterzami. Duchowni w rozmowach mogą pomóc przygotować się do sprawowania sakramentu 

i udostępnią przygotowany na taką okoliczność porządek. 

Jeszcze raz podkreślmy, że mamy nadzieję na spotkanie w kościołach w ciągu następnych tygodni, 

a wtedy będziemy mogli wspólnie razem przystąpić do Sakramentu Ołtarza. Chodzi nam o to, aby 

zachować wspólnotowość spotkania przy jednym stole. 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie! 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy bardzo różni. Mamy różne poglądy i przekonania. Cieszymy 

się, że są one głośno wypowiadane. Jednak w tym trudnym czasie powinniśmy przede wszystkim dążyć do 

zachowania jedności. Jedność nie oznacza jednomyślności. Jedność polega na tym, że choć mamy 

odmienne zdanie od innych, szanujemy ich poglądy. 

Dziś powinniśmy pamiętać o tych, którzy są najsłabsi i potrzebują wsparcia. Dlatego tak bardzo prosimy 

o modlitwę i o pomaganie w tych obszarach, w których jest to tylko możliwe. 

 

Dziękujemy również Wam wszystkim za Wasze zaangażowanie i wsparcie jakiego sobie 

wzajemnie udzielamy. 

 

Z życzeniem Bożej ochrony i prowadzenia na każdy dzień 

Biskup Jerzy Samiec i Prezes Synodu ks. dr Adam Malina 
______________________________________________________________________________________________ 
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 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 W marcu miał miejsce Chrzest Święty i Konwersja Lewiego Daniela Masyka. Niech Dobry Bóg 

prowadzi go w kolejnych dniach jego życia. 

 W ostatnim miesiącu pożegnaliśmy śp. Zuzannę Czerny. W naszych modlitwach przynosimy jej 

najbliższych łaskawemu Ojcu Niebieskiemu dziękując za dar jej życia i prosząc o ukojenie dla ich 

serc. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Z życia Kościoła 
 

 9 marca zmarł śp. ks. Jan Szklorz, emerytowany proboszcz parafii ewangelickich w Radomiu, 

Kielcach i Lublinie (1976-1995). 

 14 marca, w dniu swoich 92 urodzin, zmarł śp. ks. bp Janusz Narzyński, zwierzchnik Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1975-1991 oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej 

w latach 1983-1986.  
______________________________________________________________________________________________  

 

 Informacje 
 
 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wszystkie nabożeństwa i spotkania 

parafialne zostały zawieszone do odwołania. Zgodnie z zaleceniami władz państwowych, 

zachęcamy do pozostania w domu i skorzystanie z bogatej oferty transmisji nabożeństw 

i materiałów udostępnianych w Internecie. 

 Zapraszamy na transmisje nabożeństw z wybranych parafii w całym kraju: 

 godz. 

nabożeństw 

Żory 10:00 

Wisła 8:45 

Golasowice, Jastrzębie-Zdrój 9:30 

Cieszyn, Łódź, Pszczyna 10:00 

Gliwice 11:00 

(dane za: luteranie.pl) 

 Polecamy materiały udostępniane przez Chrześcijańską Telewizję Internetową. Poza 

transmisjami nabożeństw z Gliwic, na kanale umieszczane są Szkółki Niedzielne dla dzieci i codzienne 

krótkie rozważania – Codziennik Biblijny. 

 W każdą niedzielę na antenie TVP 3 transmitowane są nabożeństwa ewangelickie. Najbliższe, 

w Niedzielę Palmową, będzie transmitowane z kościoła w Pszczynie. 

 Na antenie TVP2 jest zaplanowana transmisja nabożeństwa Wielkiego Piątku z kościoła w Łodzi. 

Początek transmisji o godz. 17:00. 

 Tegoroczna Bezsenna Noc, zaplanowana tradycyjnie na wieczór Wielkiej Soboty, odbędzie się 

w zmienionej formule. Tradycyjne spotkanie zastąpi premiera filmu pod hasłem „Wolno”. Dlatego 

zapraszamy 11 kwietnia na godz. 20:00 na kanały społecznościowe Centrum Misji i Ewangelizacji. 

 Zachęcamy do śledzenia stron internetowych i profili społecznościowych kościoła i parafii. Tam na 

bieżąco będą udostępniane informacje o transmisjach nabożeństw i materiałach, z których możemy 

korzystać w naszych domach. 

Kosciół Ewangelicko-Augsburski w Polsce: 

www.luteranie.pl 

facebook.com/luteranie 

PEA Żory: 

www.zory.luteranie.pl 

facebook.com/PEAZory 

YouTube @Ewangelicy w Żorach 

 

Diecezja Katowicka KEA 

www.diec.katowicka.luteranie.pl 

 

PEA Warszowice: 

www.warszowice.luteranie.pl 

facebook.com/PEAWarszowice 

 

Chrześcijańska Telewizja Internetowa 

YouTube @Chrześcijańska Telewizja Internetowa 
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 Kącik dla dzieci 
 

Przeczytaj rozdziały 18 i 19 Ewangelii Jana. Ciekawe, ile wyrazów związanych z historią opisaną w tych 

rozdziałach uda Ci się znaleźć w rozsypywance poniżej. Szukaj: pionowo, poziomo, na skos, i wspak. Jeśli 

znajdziesz więcej niż 15, jesteś Miszczu! 

UWAGA! Uczennice i uczniowie klas 4-6: każdy, kto przeczyta fragment Ewangelii, zaznaczy i prześle Panu 

Tomkowi zdjęcie rozwiązanej rozsypywanki: 

 10 znalezionych słów: + 

 15 słów: ++ 

 20 słów: +++ 
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Przeczytaj Ew. Łukasza 24 i odpowiedz na pytania. 

 

 
Poziomo 
1 Jeden z uczniów, który szedł do miasteczka. 
10 Maria… 
11 Miasto, w którym czekali przerażeni 

uczniowie (a było ich 11). 
14 „Wy jesteście … tego!” 
16 Uczeń, który pobiegł do grobu. 
17 „Dlaczego szukacie …… wśród umarłych?” 
18 Uczniowie poznali Jezusa po … chleba. 
19 Szedł z uczniami do miasteczka. 

Pionowo 
2 Jezus wziął chleb, … , rozłamał, i podał 

uczniom. 
3 Jezus zjadł na oczach uczniów rybę i … 

miodu. 
4 Uczeń, któremu ukazał się Pan Jezus. 
5 Miasto, w którym Jezus wstąpił do nieba. 
6 Kobiety nie znalazły go w grobie. 
7 Pierwszy dzień tygodnia. 
8 Przystąpili do kobiet przy grobie. 
9 Jezus zmarł, a trzeciego dnia… 
12 Słowa kobiet uczniowie potraktowali jak… . 
13 Małe miasteczko, do którego szli dwaj 

uczniowie. 
15 Gdy zobaczyli Jezusa, uczniowie myśleli, że 

widzą … . 
16 Jezus powiedział uczniom: „… wam!” 
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Co leży w grobie? 

Kogo tam nie ma? Dlaczego? 

(Odpowiedź znajdziesz w Ewangelii Łukasza 24,1-12. Poproś kogoś starszego, z pewnością Ci przeczyta.) 

Pokoloruj! 

 

 
 

 

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 

 


