
 
 

Wracamy!                         Powitanie 
Ks. Bartosz Cieślar 

 

W pierwszą niedzielę czerwca otwarliśmy nasze kościoły! W Warszowicach grono wiernych liczyło 39 osób 
a w Żorach 42 osoby. Trzeba przyznać - było inaczej, bo maseczki, instrukcje, dystans społeczny, mniejsza 
niż zwykle obecność wiernych. Z drugiej strony, poprzez powrót do kościoła, na nowo przypominamy sobie 
moc wspólnoty w miejscu, który tak wiele lat gromadził nas przy tak różnych okolicznościach życia.  
Mam wrażenie, że będziemy się uczyć budować na nowo wspólnotę nabożeństwa, Stołu Pańskiego, 
spotkań. Ograniczenia, sterowane poniekąd decyzjami rządu, to jedno. Ostrożność co do wirusa, 
pozostaje, tym bardziej, że ten panoszy się w najlepsze. Dlatego chcemy, aby każdy, w oparciu o własne 
uwarunkowania zdrowotne, podjął decyzję, czy lepiej wziąć udział w nabożeństwie w Internecie czy też 
może przyjść do kościoła. Z drugiej strony, przy zachowaniu rozsądku i ostrożności, udział w nabożeństwie 
nie musi być bardziej niebezpieczny od zakupów czy codziennych aktywności. Wraz z Radą Parafialną 
dbamy o to, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko, jakie wiąże się z udziałem w nabożeństwie i przy Stole 
Pańskim. Zapraszam do lektury czerwcowego biuletynu, w którym poruszamy tematy społeczności  
z Bogiem. W kościele i w domu.  
 

 

Zajęci, wiecznie zajęci…                    Rozważanie 
Ewa Pustelnik 

 

Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmować bredniami.  
II Mojż. 5,9 

Przytoczone słowa wypowiedział faraon do nadzorców sprawujących straż nad Izraelitami, będącymi  
w niewoli egipskiej. Słowa te padły po tym jak Mojżesz i Aaron zażądali wypuszczenia Izraelitów z niewoli. 
Zamiast wolności lud izraelski doświadczył jeszcze cięższej pracy i jeszcze większych udręk. Znamy jednak 
dokładnie tę historię i wiemy, jak wierny okazał się Bóg, wyprowadzając Swój lud z niewoli, prowadząc go 
przez pustynię i wprowadzając finalnie do Ziemi Obiecanej. 
Zwróćmy uwagę na ponadczasowość tych słów i ich znaczenie w dzisiejszych okolicznościach. Czy nie jest 
tak, że poprzez nasze ciągłe zabieganie, tracimy właściwe rozeznanie tego, co w życiu ważne  
i najważniejsze? Tak wiele spraw nas pochłania na co dzień… Tak wiele tematów… Tak wiele rzeczy do 
załatwienia… Wszystkiemu trzeba podołać… Sprawy codzienne pochłaniają nas całkowicie. Od samego 
poranka, do wieczora, a nawet i nocy. Nie mamy czasu… Jesteśmy zajęci, zajęci, zajęci. Czy właśnie nie o 
to chodzi Bożemu przeciwnikowi? Czy właśnie nie tego chce dla nas? „Niech będą zajęci, a nie będą się 
zajmować bredniami”. „Niech będą zajęci”, a na pewno nie będą czytać Słowa Bożego. „Niech będą 
zajęci”, a na pewno nie znajdą czasu na refleksję nad swoim życiem. „Niech będą zajęci”, a na pewno nie 
zagłębią się w szczerą, głęboką modlitwę i nie znajdą czasu na nawiązanie i pielęgnowanie żywej relacji  
z Bogiem… „Niech będą zajęci”, a nie zauważą mijającego bezpowrotnie czasu. „Niech będą zajęci”. No  
i są! 
Cały świat wyhamował przez rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zostaliśmy zmuszeni do pozostania  
w naszych domach. Wielu z nas pracuje zdalnie, nie wychodząc z domu. Nie odbywają się żadne spotkania, 
wydarzenia, imprezy. Nagle nasze pędzące, jak oszalałe, życie mocno zwolniło. Niestety to zwolnienie nie 



trwało długo. Właściwie można powiedzieć, że przeszło niezauważenie. My bowiem, jak to ludzie, 
potrafimy z łatwością znaleźć sobie alternatywne zajęcia. Bardzo szybko postanowiliśmy, że czas 
„rozluźnienia” przeznaczymy na prace, których nigdy nie mieliśmy czasu wykonać. Zaczęliśmy więc 
remontować, przekopywać ogródek, doprowadzać do ładu strych, piwnice etc. Prócz tego, w zasięgu ręki 
mamy ofertę tego świata, która jest tak atrakcyjna i szeroka, że znów jesteśmy zajęci, zajęci, zajęci. 
Kochani, oczywiście, że trochę wyolbrzymiam. Nie chcę też bagatelizować faktu istnienia niebezpiecznego 
wirusa. Chciałam poprzez ten artykuł uświadomić nam wszystkim (a najbardziej sobie!) coś bardzo 
oczywistego, coś, o czym wszyscy doskonale wiemy, ale tak często o tym zapominamy. To, jak 
wykorzystujemy powierzony nam czas, zależy tylko od nas. „Dziś jest czas łaski, dziś czas zbawienia”. Nie 
wiemy, ile czasu jeszcze mamy. Jeżeli Bóg w Swojej łasce budzi Cię kolejnego dnia, to oznacza, że dziś 
jeszcze jest czas, by zacząć wszystko od początku. Na nowo poukładać priorytety, zmienić przyzwyczajenia, 
zostawić z tyłu, to, co obciąża i porzucić nic nie wnoszące do naszego życia zajęcia.  
W zamian za to spróbować wyznaczyć sobie codziennie czas nad pielęgnowaniem relacji z Bogiem. 
Pomimo tego (a może właśnie dlatego!) jak bardzo zajęci jesteśmy, przerwijmy błędne koło! W tych 
trudnych czasach Bóg stara się zwrócić naszą uwagę na Siebie. Pragnie, byśmy zechcieli posłuchać Jego 
wskazówek i chce wprowadzić Swój porządek i pokój w Twoje życie. Ale przede wszystkim zaprasza nas 
do wyciszenia i prawdziwego odpoczynku w Jego obecności. „Opamiętanie się i spokój przyniesie wam 
ratunek. W ciszy i zaufaniu będzie wasza siła” mówi Bóg w Księdze Izajasza 30,15. „Wyciszcie się! 
Poznajcie, że Ja jestem Bogiem” (Psalm, 46,11). Pan chce, byśmy spędzali z Nim czas. Zaprasza nas do 
spotkania z Nim samym, do wyciszenia się w Jego obecności każdego dnia, do czerpania sił z najlepszego 
źródła – Źródła Życia. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

W budowie                         ks. Bartosz Cieślar 
 

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe 
ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.          1 Piotr 2,5. 
 
Nigdy nie budowałem domu, w przeciwieństwie do wielu naszych parafian w Żorach czy Warszowicach, 
którzy mogą powiedzieć: Własnymi rękami stawialiśmy ten dom, w którym teraz mieszkamy! Kiedy ten 
temat pojawia się w czasie odwiedzin domowych, chętnie wypytuję, jak to było. Każda historia jest inna. 
Każda na swój sposób fascynująca. I nawet jeśli było to dawno temu, nawet, jeśli przeciwności było wiele, 
z dnia na dzień ten trud przynosi schronienie, czasem kilku pokoleniom! Pomaga tworzyć domostwo. 
Budowanie domu to nie lada wyzwanie. Nawet, jeśli zlecamy robotę firmie, jest milion spraw, które trzeba 
załatwić, dograć, ustalić, wybrać, dopilnować itp. 
A budowanie Kościoła? Tego żywego Kościoła, o którym mówi Nowy Testament? Kościół jako Lud Boży, 
społeczność wierzących, to taki Dom w ciągłej budowie! Nie jest to jego wada, lecz przeznaczenie! Nowy 
Testament wspomina o tym kilkadziesiąt razy, gdy mówi o wzajemnym budowaniu się, budowaniu jeden 
drugiego, czy też budowaniu na czymś (właściwym fundamencie). Żywy kościół albo się buduje, albo ustaje 
i wtedy niszczeje. 
Niezależnie od tego, ilu ludzi przekroczy w czerwcu próg kościoła, przygotowania trwają już od kilku 
tygodni. Komisje kościelne, konferencje duchownych, rozmowy w gronie sąsiadów księży, spotkania rad 
parafialnych, modlitwy, decyzje, przygotowanie kościoła, zmiany przyzwyczajeń, obostrzenia… 
No dobrze. Wraz z Radą parafialną przygotujemy. Ale to tylko rzeczy ziemskie, miejmy nadzieję, 
tymczasowe. Zwróćmy uwagę na rzeczy duchowe. Ostatnie miesiące były przecież wielką próbą dla 
Kościoła żywego! Pozbawiony tego, co zwykle, musiał się organizować w inny sposób. Nie sądzę, abyśmy 
byli na to przygotowani. Nie raz słuchaliśmy i czytaliśmy o kościołach prześladowanych. Współczuliśmy 
innym braciom i siostrom, w poczuciu, że u nas zawsze będzie tak samo. Przynajmniej „za mojego życia”. 
Ta ważna duchowa lekcja trwa! Straszne byłoby tę lekcję zmarnować! Dlatego słowa Piotra przyjmuję 
jako wyzwanie. Budujcie dom duchowy! Kamienie żywe, którymi jesteśmy - niech będą materiałem. 



Kapłaństwo (powołanie wszystkich wierzących) to spoiwo. Ofiary duchowe przyjemne Bogu, to 
posłuszeństwo Panu Jezusowi, bez którego nie ma wzrostu. 
Łatwiej budować nowy kościół wraz z plebanią i szkołą, niż dom duchowy. Ale z Duchem Świętym? Który 
powołuje, wyjaśnia i wyposaża? Jest to możliwe! Krok po kroku, budujemy żywy Kościół, obecny, 
zaangażowany, podejmujący lepiej lub gorzej różne działania, dzieląc w ten sposób radość z bycia 
powołanymi. Trzeba tylko uważać, by nie robić tego „po ludzku”. Bez zastanowienia. Bez bojaźni o to, co 
robić, jak i kiedy. 
Spójrz. Ap. Paweł pisze, że głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których 
naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę (1 Kor. 2,13). Podam przykład. Otwierając 
kościół w czasie epidemii, instruujemy się obowiązującymi przepisami. Lecz zajmując się zborem, 
Kościołem, żywym, duchowym, obowiązują nas inne rozporządzenia. Te duchowe! To znaczy, że dzieląc 
wspólnie odpowiedzialność za zbór, stawiamy przed sobą duchowy wzór, do którego staramy się dążyć, 
wg zaleceń Pana i apostołów. Czy zgadzasz się z tym? 
Jeśli tak, gorąco zachęcam do lektury Nowego Testamentu pod kątem budowania żywego kościoła, zboru, 
nabożeństwa. Obecne okoliczności są ku temu idealne. Polecam szczególnie 1 Koryntian 12 rozdział, 
Efezjan 4 rozdział, 1 i 2 list Pawła do Tymoteusza, Objawienie Jana 2 i 3. Budujmy się, przede wszystkim, 
w dom duchowy! 
 
 

Zapraszamy do Stołu Pańskiego 
Dla wielu z nas minęło sporo czasu od przystąpienia do Komunii Świętej. Chcemy zapraszać do wspólnej 
społeczności stołu Pańskiego i zaprosić do spotkania z Panem w tej formie w czasie niedzielnych 
nabożeństw. Aby zminimalizować ewentualne ryzyko, będziemy prosić o odkażenie rąk tuż przed 
przystąpieniem do Komunii. Pomoże w tym osoba z Rady Parafialnej (Żory). Ustawiamy się przed 
prezbiterium z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego a komunikanty przyjmujemy  
w pozycji stojącej. Opłatek zamoczony wcześniej w winie przyjmujemy do ręki i podajemy sobie do ust. 
Rozumiem, że jest to wyraźna zmiana wieloletnich przyzwyczajeń. Sam byłem zwolennikiem 
dotychczasowej formy. Wierzę jednak, że przyjmiemy tą zmianę ze zrozumieniem, tym bardziej, że nie ma 
ona wpływu na duchowy wymiar Komunii. Na początku zapewne wszystkim będzie trudniej skupić się na 
duchowym błogosławieństwie tej społeczności Stołu. Z drugiej strony być może przez te drobne 
niedogodności, na nowo odkryjemy znaczenie i potrzebę tego Sakramentu w naszym życiu? Może właśnie 
pomimo trudności, warto zadać sobie ten trud, by przyjść do Jego Stołu? Jak zwykle, w imieniu Pana 
Jezusa, zapraszam! 
 

 

Zmiany redakcyjne biuletynu 
Ks. Bartosz Cieślar 

To był czerwiec 2008r. Wycieczka Parafialna. Siedzę w autokarze obok ks. Tadeusza Makuli. Zastanawiam 
się, co powie szef na pomysł wikariusza, aby stworzyć biuletyn parafialny. Strasznie mi zależy, więc 
obawiam się reakcji. Co powie?  
Proszę Księdza, mam taki pomysł…. Chciałbym spróbować zrobić biuletyn parafialny dla Żor i Warszowic. 
Można tam publikować ogłoszenia, rozważania i inne… Ks. Tadeusz spojrzał na mnie i spokojnym głosem 
odpowiedział: No to rób. Nie ma problemu.  
I tak się zaczęła moja przygoda z biuletynem, która trwała do przeniesienia mnie na praktykę wikariacką 
do Katowic w roku 2009. A co z biuletynem? Biuletyn przetrwał dzięki zaangażowaniu Szymona Samoraja, 
który całe 10 lat wkładał swoje serce w jego skład i redakcję, by służyć w ten sposób naszym 
społecznościom. Chociaż teraz pożegnanie z redaktorem biuletynu jest trudne a zdania różne, nikt nie ma 
wątpliwości, że gdyby nie Szymon, po biuletynie pozostałyby tylko nikłe wspomnienia. Dlatego, w imieniu 
swoim i Rad Parafialnych w Żorach i Warszowicach, jak i naszych parafian, przekazuję słowa WIELKIEGO 
PODZIĘKOWANIA. Twoja służba Szymonie zapisała się w historii naszych Parafii, tak, jak Ty starałeś się 
zapisywać jej losy na łamach biuletynu. Niech Pan Bóg prowadzi Cię i czuwa nad Tobą! 



 

 

Przegląd wydarzeń parafialnych 
 

• W ostatnim miesiącu Chrzest Święty przyjęła Adrianna Matuszczyk (Warszowice). Jej oraz jej rodzinie 
życzymy Bożej opieki na drodze życia. 

• W warszowickiej parafii odbyła się także Konwersja Adrianny Ziółkowskiej. Przynosimy naszą siostrę 
w modlitwach Dobremu Bogu. 

• W maju w Warszowicach odbył się Pogrzeb śp. Karola Koniecznego. Wcześniej, w marcu, 
pożegnaliśmy jego córkę, śp. Grażynę Nowok. Polecamy ich bliskich Miłości łaskawego Boga.  

• W żorskiej parafii zebraliśmy 1900 zł ofiar na wsparcie Domu Opieki w Miechowicach po wykryciu tam 
ogniska koronawirusa. Dziękujemy za Wasze zrozumienie i otwarte serca. 
 

 

Z życia Kościoła 
 

• 29 maja zmarł śp. Jerzy Pilch, pochodzący z Wisły dziennikarz, publicysta i prozaik, jeden z najbardziej 
znanych ewangelików w polskim środowisku kulturalnym, laureat literackiej nagrody Nike za powieść 
„Pod Mocnym Aniołem”. 

 

Informacje 
 

• Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w czerwcu o stałych porach, w Warszowicach o 
godz. 8:00 i w Żorach o godz. 10:00. Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego 
(Żory) prosimy o zgłoszenia udziału w nabożeństwie w kancelarii parafialnej. Przypominamy też, że 
zgodnie z zaleceniami rządowymi, w kościele obowiązuje konieczność dezynfekcji rąk przed wejściem 
i zakrywania ust i nosa podczas nabożeństwa.  

• Każde niedzielne nabożeństwo będzie połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Niezależnie od 
tego, w którą niedzielę będziesz z nami w kościele, masz możliwość skorzystania z zaproszenia Pana 
Jezusa do posilenia społecznością z Nim.  

• W niedzielę 21. czerwca, tuż po nabożeństwie w Żorach odbędzie się Zgromadzenie Parafialne 
celem podjęcia uchwały dotyczącej nieruchomości parafialnej.  

• Wszystkie bieżące informacje dotyczące ewentualnych zmian organizacji życia parafialnego będą 
podawane w ogłoszeniach parafialnych. Zachęcamy też do śledzenia parafialnych stron 
internetowych, profili na Facebooku i YouTube. 

• W niedzielę, 28 czerwca w Warszowicach odbędzie się uroczystość Pamiątki Poświęcenia Kościoła. 
Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00. Nabożeństwo w Żorach w tę niedzielę 
odbędzie się o godz. 8:30. 

• Wobec decyzji o nieprzedłużaniu umowy najmu należącego do żorskiej parafii budynku dawnego 
przedszkola przy ulicy Osińskiej 2, 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.  

• Parafia Ewangelicka w Sycowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat do udziału w koloniach 
językowo-tanecznych w Ostrowie nad Bałtykiem w terminie: 8-18.07.2020. Więcej informacji  
i zapisy: Bożena Miller brmiller@ptew.org.pl tel. 508 118 023.  

• W dniu Święta Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbędzie się wyjątkowe nabożeństwo „Przy 
Kamieniu” na Równicy. Wyjątkowe, bo transmitowane przez parafię w Ustroniu za pośrednictwem 
parafialnego kanału YouTube oraz profilu na Facebooku. Polecamy! 
 



Modlitwa maturzystów 
 

Dobry Boże,  
w tym szczególnym czasie, tuż przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych, chcemy skierować do 
Ciebie naszą modlitwę. Powiedziałeś, że możemy przychodzić do Ciebie ze wszystkimi naszymi 
sprawami. Dziękujemy za możliwość zdobywania wiedzy, za szkoły, nauczycieli i bliskich, którzy starają 
się przekazać nam to, co najważniejsze. 
Prosimy o mądrość, abyśmy potrafili odróżniać dobro od zła, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się 
być tak niejednoznaczne. Prosimy o zdolność odkrywania swojego powołania w życiu i radość z jego 
realizowania. Prosimy o to, abyś nieustannie, każdego dnia przemieniał nasze serca, napełniał je 
autentyczną miłością, szacunkiem i otwartością. Chcemy być pokoleniem, które coś zmieni! 
Przepraszamy za nasze lenistwo, które być może nieraz sprawiło, że poszliśmy na łatwiznę. 
Przepraszamy za brak odwagi do stawania w obronie pokrzywdzonych i tych, którzy się źle mają,  
a także za to, że sami niejednokrotnie sprawialiśmy przykrość innym.  Przepraszamy za chciwość  
i koncentrację na rzeczach nieistotnych i zbędnych. Pomóż tegorocznym maturzystom z satysfakcją  
i pokojem przejść przez trud egzaminów, a następnie wybrać kierunki studiów zgodne z ich 
powołaniem. Pomóż tym, którzy kończą już naukę szkolną znaleźć dobrą, uczciwą pracę i z radością 
układać swoje życie. Bądź z nami na naszych drogach. Gdziekolwiek będą nas prowadzić.Boże, 
błogosław naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. Daj nam siłę do zmieniania świata - krok po kroku. Amen. 

 

 
https://cme.org.pl/te/ 

 
 

 


