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Hasło miesiąca: 

Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, 

jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 
/1 P 4,10/ 

 
 

 

Muszę… ufać i czekać… Powitanie 
Szymon Samoraj 

 
„Ludzie! Zaufajcie Jezusowi tak, jak ufacie płynowi dezynfekującemu!” – tekst jednego z internetowych 

memów utkwił mi w pamięci wyjątkowo mocno. W pierwszym odruchu działa dokładnie tak samo, jak 

każdy inny tego typu obrazek, wywołuje uśmiech, rozluźnia na chwilę napiętą atmosferę tych dni. 

I dopiero po chwili dociera do mnie niesamowita prawda tych słów. Co obserwujemy w mediach? 

Rozpaczliwą pogoń za choćby cieniem informacji dających nadzieję, oznak zbliżającego się końca 

hekatomby… wiadomości o szczepionce… skutecznym leku… spadku lub przynajmniej wyhamowaniu 

przyrostu nowych zakażeń… coś się przecież MUSI wydarzyć! To niemożliwe, byśmy nie mogli zrobić NIC, 

żeby powstrzymać wirusa…! Tak bardzo uzależniamy się od dobrych wieści, że bezsilność niszczy nas 

silniej, niż samo zagrożenie. Jakby tak dłużej zastanowić się nad tym, można dojść do wniosku, że ta 

prawidłowość nie dotyczy jedynie nadzwyczajnego czasu światowej pandemii, a jej oznaki możemy 

znaleźć dosłownie w każdej dziedzinie naszego życia. Uzależniliśmy się od rozwoju, działania, usilnych 

prób poprawy systemu, nawet, jeśli ten wcale nie funkcjonuje źle. Uzależniamy się od zmiany. Każdego 

dnia muszę być coraz lepszą wersją samego siebie (i w miejsce „ja” można wstawić cokolwiek innego – 

rodzinę, pracę, życie, kościół, parafię). Zgoda, „kto się nie rozwija, ten się cofa”, ale jednak „lepsze jest 

wrogiem dobrego”. W pogoni za rozwojem zapominamy o Tym, który wyznacza rytm świata, zapewnia 

jego harmonijny rozwój, w najwłaściwszym tempie i rytmie. Czy jeszcze pamiętamy, że to On dał nam 

najlepszą wskazówkę? „Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni” (Ps 37,5). 

Pamiętasz o tym? A może w Twojej głowie już zbyt mocno huczy inna mantra – „Muszę coś zrobić! Muszę 

działać!”. Jak łatwo zapomnieć, że często aktem najwyższego bohaterstwa jest cisza i zaufanie…! 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Dzieci jednego Ojca…? 

 

Rozważanie 
Danuta Samoraj 

 

"Nie nam, PANIE, nie nam, ale twemu imieniu daj chwałę (...)"(Psalm 115,1) 

Zamknięte kościoły, szczególne Święta, oddaleni od siebie a jednak nie od Boga, przeżywamy ten trudny, 

pełen niepewności, czas . O co chodzi?... Jedno wydaje się być pewne - Wygląda na to, że Bóg sobie radzi 

bez naszych nabożeństw i parafialnej aktywności. Darował sobie nawet uroczystości wielkanocne 

z naszym udziałem bo my, zgodnie z prawem musimy pozostać w domach. Pozostało "tylko" samo słowo, 

którym wciąż możemy się posilać, (chociażby w przestrzeni internetowej) co jednak znacznie ogranicza 

nasze możliwości uatrakcyjniania Jego przekazu. A, pomimo, że nie możemy się gromadzić w kościołach, 

On wciąż jest blisko nas i ogarnia nas swoją miłością... A jednak w tym trudnym czasie nie brak nam Jego 

obecności w naszym codziennym zmaganiu się z rzeczywistością. Wciąż jest... Na wyciągnięcie ręki, na 

jedno z głębi serca westchnienie! 

Może właśnie dlatego, że w poszukiwaniu nowych form i upiększania przekazu, zatracamy prawdziwą treść 

tego, co najważniejsze. Być może dlatego, że to co wydaje nam się tak istotne i pochłania wiele troski 

i zaangażowania z naszej strony, a co jest tylko zewnętrznym obrazkiem parafii, niekoniecznie 

odzwierciedlając stan duchowy, tylko nam wydaje się służbą dla Niego. Być może dlatego, żebyśmy 

właściwie pojęli sens tego, że On "Nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych i nie służy się 

Jemu, jakby czegoś potrzebował (....)" (Dz.Ap.17,24,25) Być może dlatego, że chodzi o nas... Że to my 

potrzebujemy siebie...W Jego imieniu... 

"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 

różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich(...) 

Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest 

wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus" (1 Kor.12, 4-12) 

Czy zdecydowałbyś się na usunięcie którejś mniej ważnej części swego ciała po to, żeby mogła rozwinąć 

się ta bardziej (według ciebie) ważna? Czy nie to właśnie próbujemy robić w przestrzeni naszej wspólnoty, 

2020  
(118) 
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kiedy eksponujemy swoje własne zdolności i dokonania, pomijając lub nie doceniając wkładu (w naszym 

odczuciu nieistotnego) naszych współbraci? 

"Każdy wnosi to, co ma"...Obdarowani Bożymi darami, jesteśmy jednocześnie obdarowani sobą, 

tworzymy rodzinę Bożych dzieci, społeczność, w której każdy jest ważny i potrzebny, Poprzez możliwość 

usługiwania sobie wzajemnie, mamy realizować Jego dzieło miłości, a nasze wspólne działania mają 

odzwierciedlać troskę i odpowiedzialność za siebie, za to, czy każdy dotrze do celu... Do domu Ojca. 

(Gal.6,2-10) 

Nie możemy więc traktować przestrzeni parafialnej, kościelnej, jako areny, na której ci "bardziej" czy 

"lepiej" obdarowani lansują swoje zaangażowanie, przekonani o swojej wyjątkowości i specjalnych "super 

dokonaniach", zupełnie nie pamiętając, że chodzi jednak o służbę, nie o zaszczyty. Jesteśmy zawsze 

tylko "nieużytecznymi sługami" i czynimy tylko to co powinniśmy (Łuk.17,10)...Z wdzięczności serca, za 

to, że sami jesteśmy "tylko" czy "aż" odbiorcami Jego miłości i obdarowanymi z łaski. Jedyny tytuł do 

osiągnięcia, w tej kategorii zmagań, to "sługa dobry i wierny"(Mat.25,1) a ocena naszego duchowego jak 

i praktycznego zaangażowania należy do Tego, który "nie patrzy na to co przed oczami ale na serce" 

(1Ks.Samuela 16,7) i dokładnie wie jakie pobudki skłaniają nas do działania. On też przyznaje nagrodę. 

Spychając na dalszy plan czy na margines społeczności innych, powinniśmy pamiętać, że kiedy spotykamy 

się i działamy w imieniu Jezusa, w Jego też imieniu nie słuchamy siebie nawzajem, ranimy się, lekceważąc 

wzajemne oczekiwania i potrzeby duchowe, nie doceniamy wkładu innych, w naszym mniemaniu mniej 

predysponowanych. Przekonani o swojej własnej wyjątkowości w prowadzeniu przez Bożego Ducha, 

bezrefleksyjnie realizujemy swoją jedynie słuszną, "misję" zamiast szukać płaszczyzny porozumienia 

w duchu pokoju i cierpliwości... Jako dzieci tego samego Ojca, dążyć do jedności, prowadzeni przez 

Bożego Ducha, niekoniecznie mieszcząc się w teologicznych formułkach za to słuchający serca..."A u tych 

wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza(...)" (Dz.Ap.4,32) 

Czy najważniejsza jest dla mnie moja "pozycja" w społeczności, czy odpowiedzialność za mojego brata 

i siostrę w Chrystusie...? Ten, który innej chwały i służby nie oczekuje ode mnie niż MIŁOŚĆ bliźniego, 

może daje nam ten trudny czas, żeby nauczyć nas czuć, rozumieć, słuchać, szanować, doceniać... 

Kochać! Bez miłości wszelkie nasze niewątpliwe "talenty" nic nie znaczą (1 Kor.13) Tak wiele możemy 

zdziałać wspólnie... Tak wiele powierzył nam Pan, w każdym z nas... Czy to możliwe, żeby naszą 

wizytówką była skromna, serdeczna, pokorna służba, zamiast marketingowych reklamówek działań, które 

biorą się i powinny się brać z potrzeby i odruchu serca i tylko na Jego chwałę? 

Tymczasem... Oddaleni od siebie ale nie od Bożej Miłości, powierzajmy się w modlitwach Bożej opiece 

w zaciszu naszych domów - Bóg słucha...(Mat.6,6) Balansując pomiędzy lękiem i zaufaniem, trzymajmy 

się mocno za duchowe ręce, dodając sobie otuchy dobrymi myślami, dobrymi słowami przesyłanymi na 

odległość. Przyszłość naszej społeczności powierzajmy Bogu, wiedząc, że kruche jest nasze budowanie 

a jutro niepewne, jeśli brakuje Jego błogosławieństwa a nasze plany na przyszłość (nie na następne "set" 

lat ale nawet na jutro) są w Jego ręku... "Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola 

Pana"(Ks. Przysłów 19,21). 

Do zobaczenia... Kiedy Bóg pozwoli... 

"Kościół jest całkiem małą trzódką, która nie cieszy się żadną, albo małą czcią, która stoi pod krzyżem. 

Zaś fałszywy Kościół jest pyszny, chełpliwy, nadyma się i otoczony jest powszechnym, wielkim uznaniem 

(...)" M.Luter „Drogowskazy chrześcijanina" 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Odezwa BPGA 2020 

 

 

 

„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10 

Wiele autorytetów mówi nam dziś, że już nic nie będzie takie jak było do tej pory, że po doświadczeniu 

które przeżywamy, kiedy świat dosłownie musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu a nawet się 

zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi. 

Może Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do  siebie i innych, do nowych przemyśleń i refleksji. 

Osobiście życzę sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego doświadczenia 

zwycięsko. 

Jednak pozostaną rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu, są  niezależne od jakiejkolwiek 

sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice Boże, oraz wartości do których się przyznajemy jako 

naśladowcy Jezusa Chrystusa. 

Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca 

się w trosce o drugiego człowieka, modlitwie o niego oraz pomocy. Solidarność tych, którzy od 

Boga otrzymali więcej z tymi, którzy są aktualnie w potrzebie. 
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Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest ideą, która nie straci chyba nigdy na swojej wartości. Niesie ona 

bowiem pomoc finansową dla tych parafii, które troszcząc się o swoje kościoły, kaplice i plebanie nie są 

w stanie wykonać najpilniejszych remontów samodzielnie. 

Od kilku lat inwestujemy również w młodzież i wspomagamy takie projekty jak: Warsztaty Muzyczne, 

Olimpiady, Zjazdy Ogólnopolskie. 

Wierzymy, że również w tym roku, jako domownicy wiary z Warmii i Mazur, Małopolski, Wielkopolski, 

Polski centralnej, Pomorza i Śląska (Cieszyńskiego, Dolnego, Górnego) połączymy swoje siły i zbierzemy 

ofiary na wsparcie remontów budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych. 

Skoro większość rzeczy ma być teraz inna, to i tegoroczna zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. 

Gustawa Adolfa również będzie inna. 

Prosimy Was o składanie ofiar dając Wam Drodzy dwie możliwości: 

1. Przelew na konto bankowe Waszej Parafii z dopiskiem – ofiara na BPGA 

2. Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie luteranie.pl również 

z dopiskiem – ofiara na BPGA 

Każda suma, nawet najmniejsza, jaką zdołacie w tej chwili przelać będzie wykorzystana dla 

Kościoła!  Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla współwyznawców w innych parafiach. Bóg 

zapłać! 

Za Zarząd 

ks. Marcin Makula 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Modlitwa  
(źródło: fb luteranie) 

Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze – mówi Wszechmocny Pan – stałaś się moją. 
/Ez 16,8/ 

A ja…? 

Pełna piwnica jedzenia, które wystarczy na 3 miesiące wysokokalorycznych posiłków… 

Zapas gotówki, tysiąc maseczek i trzy tysiące rękawic… 

Sto litrów płynu do dezynfekcji.. 

Ja sam zadbam Panie o siebie… ale jestem w stanie sam się ochronić? Czy moja zapobiegliwość 

i ostrożność doda mi choć procent pewności? 

Panie, przepraszam. Konfrontujesz mnie i moje zachowanie z Twoim Słowem. 

Przepraszam, że na Twoje przymierze i przysięgę nie odpowiedziałem tym samym. 

Przepraszam, że na Twoją miłość odpowiadam wciąż niewiernością. 

Przepraszam, że na Twoją obietnice opieki odpowiadam pełną spiżarnią i apteczką w swoim domu. 

Ty –Wszechmocny, Wszechobecny, Królu Królów i Panie Panów – Ty mnie wybrałeś, Ty wciąż się o mnie 

troszczysz i dałeś mi w przeszłości niezliczoną ilość dowodów na to. 

Naucz mnie wreszcie ufać Tobie w stu procentach 

Amen. 

Ks. Marcin Makula 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Przegląd wydarzeń parafialnych 

 
 W Wielkim Tygodniu przeprowadziliśmy akcję dystrybucji kwietniowego numeru Biuletynu 

Parafialnego oraz upominków dla naszych seniorów i osób samotnych. Panie przygotowały 

upominki, które pomagacze, koordynowani przez księdza proboszcza, dostarczyli wskazanym 

adresatom. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do uczynienia tej akcji możliwą do 

zrealizowania.  
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Z życia Kościoła 
 

 W Poniedziałek Wielkanocny zmarł śp. ks. Alfred Figaszewski, najstarszy duchowny ewangelicki 

w kraju, emerytowany proboszcz parafii w Gliwicach. Miał 95 lat. 

 18 kwietnia, w wieku 78 lat, do wieczności został odwołany śp. ks. dr Włodzimierz Nast, 

emerytowany proboszcz parafii Św. Trójcy w Warszawie oraz wieloletni pracownik naukowy 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 



Biuletyn Parafialny – maj 2020 | 4 

 

 W czasie kwietniowych obrad Konsystorza (przeprowadzonych online), podjęto uchwały 

o ogłoszeniu wakansu na funkcję proboszcza parafii w Istebnej oraz proboszcza pomocniczego 

parafii w Ustroniu. Termin zgłoszeń w obu przypadkach przypada na czerwiec. 

 Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura zadecydowali o anulowaniu 

finału konkursu i rozstrzygnięciu tegorocznej edycji na podstawie wyników II etapu. W efekcie 

w gronie laureatów Sola Scriptura 2020 znalazł się jedyny finalista z naszych parafii – Cezary 

Pustelnik z Żor. Gratulujemy. 
______________________________________________________________________________________________  

 

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

parafialne zostały zawieszone do odwołania. Mimo zmian zaleceń władz państwowych, 

umożliwiających organizację nabożeństw z zachowaniem ograniczeń i szczególnych 

środków ostrożności, nadal zachęcamy do pozostania w domu i skorzystania z bogatej 

oferty transmisji nabożeństw i materiałów udostępnianych w Internecie. 

 Zapraszamy na transmisje nabożeństw z wybranych parafii w całym kraju: 

godz. nabożeństw Skąd? 

8:00 Skoczów 

8:30 Ustroń 

8:45 Wisła, Wisła-Czarne 

9:00 Bielsko, Koszalin, Mikołów, Wisła-Jawornik 

9:30 Golasowice, Jastrzębie-Zdrój, Sopot, Stare Bielsko 

10:00 Cieszyn (transmisja też w Onet.pl), Drogomyśl, 

Jaworze, Kraków, Łódź, Poznań, Pszczyna, 

Szczecin, Świdnica, Warszawa (Parafia 

Wniebowstąpienia Pańskiego), Wrocław, Żory 

10:15 Wisła-Malinka 

10:30 Opole, Warszawa (Parafia Św. Trójcy), Wodzisław 

Śląski 

11:00 Gliwice (ChTI) 

13:00 Transmisja nabożeństwa ewangelickiego w TVP 3 

(Pełna lista parafii prowadzących transmisje nabożeństw, oraz szczegóły techniczne 

transmisji można znaleźć na stronach internetowych naszego kościoła: 

www.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 – przygotowywane przez duchownych naszego kościoła. 

 Wobec dynamicznej sytuacji jesteśmy zmuszeni odwołać lub przełożyć wydarzenia zaplanowane na 

najbliższe tygodnie. Uroczystość Konfirmacji została przesunięta na wrzesień, o szczegółach 

dotyczących organizacji i terminów spotkań i wydarzeń będziemy informować na bieżąco. 

 Okoliczności związane z trwającą pandemią dotknęły również najemców, należącego do 

żorskiej parafii, budynku dawnego przedszkola przy ulicy Osińskiej 2. Właściciele kliniki 

Nova Med. Podjęli decyzję o nieprzedłużaniu, wygasającej w czerwcu, umowy najmu 

budynku. W związku z tym parafia poszukuje potencjalnych najemców tej nieruchomości. 

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać poprzez kontakt z kancelarią 

parafialną. 

 Parafia w Żorach poszukuje osoby lub osób chętnych do przejęcia opieki nad obejściem wokół 

budynku kościoła. Osoby zainteresowane zaangażowaniem w tę służbę prosimy o kontakt z kancelarią 

parafialną. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Państwu Katarzynie i Krzysztofowi Szachtsznajderom 

za dotychczasową pracę wykonaną przy kościele.  

 Rozpoczęty w lutym Kurs dla narzeczonych, na który miały się złożyć cztery spotkania w parafiach 

w Golasowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach i Pszczynie, będzie kontynuowany w formie zdalnej. 

Szczegółowe informacje dotyczące formy i terminu zostanie podana niebawem. 

 Organizatorzy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie zadecydowali, że program 

tegorocznej edycji będzie prowadzony jedynie w formie wirtualnej. W dniach 5-12 lipca program dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych będzie dostępny online. 

 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, jak również ewentualnych zmianach w organizacji życia parafialnego. 
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Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce: 

 
www.luteranie.pl 

 
www.bik.luteranie.pl 

 
facebook.com/luteranie 

Diecezja Katowicka KEA Chrześcijańska Telewizja Internetowa 

 
www.diec.katowicka.luteranie.pl 

 
YouTube @Chrześcijańska 

Telewizja Internetowa 

 
facebook.com/ 

ChrzescijanskaTelewizjaInternetowa 

PEA Żory: 

 
www.zory.luteranie.pl 

 
facebook.com/PEAZory 

 
YouTube @Ewangelicy w Żorach 

PEA Warszowice: 

 
www.warszowice.luteranie.pl 

 
facebook.com/PEAWarszowice 
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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 

 


