
1 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
Żory / Warszowice wrzesień 2020 

Hasło miesiąca:  
Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. 2 Kor 5,19 

 
 
Startujemy! Ks. Bartosz Cieślar 

Tak samo stanowimy w Chrystusie jedno ciało, choć jest nas wielu, a wobec 
siebie jesteśmy różnymi częściami tego ciała.  Rz 12,5 (przekł. Słowo Życia). 

Z nowym rokiem szkolnym i cyklicznymi spotkaniami parafialnymi. W cieniu 
wirusa? No tak. Ostrożnie? Owszem. Lecz z nadzieją i wiarą, że Bóg niezmiennie 
darzy nas swoją łaską, cierpliwością i miłością. Bo wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus 
jest ten sam, świat się zmienia, góry rzeki – tylko nie mój Pan – mówią słowa pewnej 
pieśni. Skoro z Jego strony wszystko pozostaje niezmienne, my też niezmiennie 
musimy iść, poddawać się Jego woli, szukać Go i być razem. 
Tym Kościół Boży przejmował się od początku. Dopóki się przejmował, trwał 
w modlitwie, w społeczności, rozważaniu Słowa, słuchaniu, służbie. A Duch 
Święty wykonywał swoje dzieło. 
I tak jest po dzień dzisiejszy. Duch Święty dalej wzbudza w sercu Bożego Ludu 
pragnienie, tęsknotę, chcenie i wykonanie. Czasem z naszym udziałem, czasem 
wbrew naszej woli. 
A wirus? Cóż… potrafi zmieniać nasze plany, uprzykrzać życie, dzielić, ograniczać. 
Potrafi zamknąć nas w domach, dystansować od innych. Ale też badać nasze 
prawdziwe intencje, poddawać próbie nasze zaufanie Bogu. Przesiewać ziarno od 
plewa… 
Ale nigdy nie zdoła powstrzymać Kościoła przed byciem Kościołem – ludem 
Bożym Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa! Nie powstrzyma modlitwy ani 
Ducha Świętego. Nie zdoła odłączyć wierzących od Bożej miłości. Wręcz 
przeciwnie. Wzbudzi w nich jeszcze większe pragnienie poznawania Boga, 
szukania Go, budowania swego życia na Jego fundamencie. 
Dlatego zapraszam cię do aktywnego budowania naszej społeczności, czy tej 
w Warszowicach czy w Żorach. Przez modlitwę, udział w nabożeństwie, 
w spotkaniach parafialnych, spontanicznych akcjach. Z otwartym sercem 
poddawaj się Bożemu prowadzeniu! A teraz… zapraszam do lektury 
wrześniowego biuletynu! Startujemy! 
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Łaska z przeceny Damian Płucienniczak 
Z pewnością każdy, kto robił zakupy, spotkał się z ofertą przecenionych 
produktów. Tych, być może, nie chcianych lub z krótką datą ważności. Boże 
prawdy dotyczące zbawienia, są od wieków dla ludzi tego świata takim 
produktem niskiej wartości, przecenione, odłożone na osobną półkę. Podobne 
myślenie może pojawić się także wśród nas. A przecież od właściwego 
zrozumienia łaski i wiary zależy bardzo wiele – jeśli nie wszystko.  
Jako ewangelicy, wiemy (w założeniu), że fragment Słowa Bożego odczytujemy 
w perspektywie rozdziału. Rozdział w perspektywie Księgi. Księgę 
w perspektywie przymierza Starego lub Nowego Testamentu, aż do całego 
obrazu, jaki maluje Bóg w Biblii.  
Dzisiejszy świat szybkich i łatwych rozwiązań, powierzchowności czy pozorów, 
skutecznie zniechęca do zatrzymania się, przemyślenia, poświęcenia, wysiłku na 
drodze poznania Bożych treści, takich jak zwiastowanie o łasce, wierze, 
ponownym narodzeniu, upamiętaniu czy zbawieniu.  
Weźmy przykład. Jednym z najbardziej znanych i lubianych wersetów Pisma 
Świętego jest Jan 3,16: Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego 
jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Wiersz ten, bez całości kontekstu, wydaje się łatwostrawny, lekki, wręcz 
usypiający. Wszak wystarczy tylko, jak czytamy, wierzyć w istnienie Syna Bożego. 
Jeśli wierzę, jestem w porządku przed Bogiem. Szybko, tanio i bez żadnych 
zobowiązań. Hm… ale skoro szatan też wie (lepiej niż my) o istnieniu Jezusa i jego 
ofierze, czy na pewno o to chodzi? A może istnieje coś więcej?  
W tym samym rozdziale Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś 
nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. O czym Jezus 
mówi?  
Czy chodzi o symboliczny obraz nowonarodzenia, dokonujący się w chrzcie 
dziecka? Nie, gdyż nowonarodzenie jest w Nowym Testamencie oddzielone od 
chrztu a powiązane z upamiętaniem. Jezus sam z resztą mówi, że kto uwierzy 
i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie, lecz kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
Mimo tego, że być może został ochrzczony.  
Chrzest bez upamiętania, uświęcenia, zmiany życia, relacji z Jezusem to przykład 
„taniej łaski”. Takiej przeceny produktu niskiej wartości. Oczywiście, że zbawienie 
jest dane nam z Bożej łaski, a ta jest nam darmowa i niezasłużona. Co nie oznacza, 
że jest tania! Wręcz przeciwnie. Chrystus zapłacił najwyższą cenę. A my, cóż 
mamy dać Bogu w zamian, jeśli nie całych siebie? Łaska Boża jest nam dana ku 
przemianie, wierności i niezmierzonej miłości ku Bogu. Nie zbawiają nas zasługi, 
ślepe uczynki, lecz łaska, której pięknym owocem jest ponowne narodzenie, 
przemiana życia ku wieczności.  
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Wiemy z Pisma, że wiara może być martwa. Czy tak jest w naszym przypadku? 
Warto przemyśleć kilka pytań: 

• Czy ma miejsce w moim życiu uśmiercanie starego ja? 
• Czy chcę, aby Bóg był ważniejszy od innych wartości? 
• Czy objawiają się w moim życiu owoce Ducha Świętego (miłość, radość, 

pokój, cierpliwość, uprzejmość itd.)?  
• Czy czekam na powtórne przyjście Pana Jezusa? 
• Czy jest on realnym mieszkańcem mojego życia? 
• Czy dostrzegam w swoim życiu myśli, cele, pragnienia pochodzące od 

Ducha Świętego, których wcześniej mi brakowało?  
Być może powyższe pytania wydają ci się dziwne, nawet bezsensowne lub 
niepotrzebne, skoro jesteś obecny na nabożeństwach. Być może nauczono cię, że 
w chrzcie otrzymałeś od Boga zbawienie i wszystko, co potrzebne. 
Proszę otwieraj swoją Biblię tak często, jak to możliwe. Tam odnajdziesz 
odpowiedzi! Wiarę prowadzącą do upamiętnia. Życie pełne owoców Ducha 
Świętego. Żywą nadzieję i relację z Panem Jezusem, bez której nie ma pojednania 
z Bogiem i życia wiecznego. 
 
 

Dzwony w kościele ewangelickim w Żorach 
W maju br. pracownik firmy Rduch Bells & Clocks dokonał oględzin dzwonów, 
oprzyrządowania i konstrukcji dzwonowej. Na tej podstawie sporządzona została 
opinia i zalecenia. Otóż w wieży kościoła znajdują się dwa dzwony o wagach ok. 
350 kg i 220 kg, posadowione na stalowej konstrukcjach zakotwionej na sztywno 
w ścianach wieży kościelnej. 
Dzwony są wyposażone w stalowe jarzma i ponad 20 letnią automatykę, opartą 
o silniki liniowe. 
Z uwagi na wpływ czynników zewnętrznych i atmosferycznych, konstrukcja 
uległa skorodowaniu oraz popękaniu, przez co nie można uzyskać właściwej 
sztywności i osiowości. Cała konstrukcja jest na sztywno zakotwiona w ścianach 
przez co nie można zastosować poduszek wibroizolacyjnych amortyzujących 
drgania. Z tego powodu cała siła układu przenoszona jest na mury dzwonnicy 
kościelnej, co przyczynia się do jej pękania. W świetle powyższego zaleca się 
wykonanie nowej konstrukcji stalowej jednolitej z pionowym układem dzwonów 
w jednej osi, z wibroizolacyjną amortyzacją drgań. 
Zawieszenia dzwonów. Fabrycznie zastosowano zawieszenia stalowe, 
wykorbione o niewłaściwym przeniesieniu środka ciężkości, przez co konieczny 
jest duży wychył do osiągnięcia właściwej pozycji pracy dzwonu. To powoduje 
korozję dzwonu, dlatego należy wykonać nowe, odpowiednie zawieszenie wraz 
z mocowaniami. 
Serca dzwonów. Użyte serca są toczone a wskutek wieloletniej pracy uległy 
utwardzeniu i nadmiernie zużywają dzwony. Jest to element z założenia 
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podlegający wymianie przez wieloletnią eksploatację. Nowe serca gwarantują 
poprawę dźwięku i są bezpieczne dla dzwonów. 
Automatyka. Obecna automatyka jest wadliwa i wymaga wymiany, z nowymi 
silnikami liniowymi i indukcyjnym czujnikiem położenia. 
W świetle powyższego zaleca się wykonanie nowej konstrukcji stalowej jedno-
litej z pionowym układem dzwonów w jednej osi, z wibroizolacyjną amortyzacją 
drgań. 
Ogólny koszt naprawy dzwonów, czyli osobna automatyka dzwonów 350 kg 
i 220 kg, zawieszenie dzwonu I i II, serce dzwonu I i II, szafa sterująca, system 
bezprzewodowy, elementy pomocnicze, montażowe, przewody WID i robocizna: 
27 550 zł.  
Jeśli chcesz wspomóc remont dzwonów w kościele w Żorach, możesz złożyć 
ofiarę na ten cel w formie przelewu na konto parafii, z dopiskiem: Ofiara na cele 
kultu religijnego – dzwony lub wpłacić dowolną kwotę na listę dostępną 
w kancelarii parafialnej. 
Zapraszamy też na reformacyjny koncert organowy (patrz ogłoszenia). Zebraną 
ofiarę po koncercie chcemy w całości przekazać na cele remontowe dzwonów. 
Wierzymy, że z czasem nasze dzwony znów zadzwonią Panu Bogu na chwałę, ku 
radości żorskiej społeczności ewangelików!  
 
 

Modlitwa Waltraud Froehlich 
 

Miłosierny Panie i Boże! Prosimy Cię, naucz nas przyjmować od Ciebie dobro i zło. 
Mamy wielkie szczęście być blisko Boga, który jest naszym światłem, pasterzem, 
najlepszym lekarzem, najlepszym przyjacielem, przewodnikiem, który prowadzi 
nas ścieżkami swej drogi. Ty Panie pozostajesz zawsze naszą nadzieją. Bardzo 
prosimy Cię, pocieszaj nas we wszystkich utrapieniach naszych, jakie każdy 
w różny sposób przeżywa i potrzebuje Twojej pomocy. My jesteśmy słabymi 
istotami. Obdarzaj nas Panie zaufaniem, abyśmy mogli z wiarą oczekiwać na 
Twoją pomoc i cierpliwie pokonywali to co jest trudne dla nas. Jednak Panie, 
Twoje Święte Słowa świadczą o Twojej mocy wobec naszej bezsilności i trwogi, 
ponieważ Ty możesz wszystko uczynić, nic nie jest w stanie Cię ograniczyć. 
Prosimy Cię dodawaj nam zdrowia, sił, mądrości oraz błogosławieństwa. Panie 
przebacz nam nasze grzechy i winy, nie odrzucaj nas, miej nas w Swej opiece. 
A nade wszystko okaż nam swe miłosierdzie dla Jezusa Chrystusa, Syna Twego, 
Pana i Zbawiciela naszego. Za wszystko z całego serca Panie i Boże nasz 
Wszechmogący, przez Twojego Ducha Świętego Tobie dziękujemy. Amen. 
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Konfirmanci 
W tym roku data konfirmacji w naszych parafiach została, z wiadomych 
powodów, przesunięta na wrzesień. Konfirmanci zostali dopuszczeni do 
Konfirmacji po zaliczeniu wszystkich wymaganych zagadnień (pytań) oraz 
złożeniu pracy pisemnej. Nie odbędzie się tradycyjny egzamin konfirmacyjny dla 
tych roczników, wspólnie pracujemy nad egzaminem w innej formie. Dlaczego? 
Możemy trzymać się poprzedniej formy egzaminu i upierać się przy tym, że 
współczesna młodzież żyje, myśli i funkcjonuje tak, jak my w latach naszej 
młodości. Możemy też spróbować czegoś innego. Wspólny projekt, integracja, 
słowo ukazane przez obraz, technologia, to tylko kilka propozycji budowania 
czegoś twórczego.  
W Warszowicach do konfirmacji przystąpią dwie osoby: Kasia i Kamil. W Żorach 
natomiast konfirmantów jest trzynastu: Kamil, Angelika, Zuzanna, Witold, Piotr, 
Szymon, Nikol, Aleksandra, Jakub, Eryk, Mateusz, Paweł, Milena. Pamiętajmy 
o nich w naszych modlitwach! 
 
 

Zaproszenie 
 

W imieniu tegorocznych konfirmantów i ich rodzin 
serdecznie zapraszamy na nabożeństwo konfirmacyjne 

w Warszowicach 20 września, o godz. 10:00 
a w Żorach o 27 września, o godz. 10:00. 

 
 
 

Sprawy (prze)różne Ks. Bartosz Cieślar 
Mieszkanie parafialne 
Żorska Parafia ze środków pozyskanych ze sprzedaży gospodarstwa rolnego 
w Gogołowej, zakupiła mieszkanie pod wynajem na osiedlu Księcia Władysława 
w Żorach. Od końca sierpnia trwają prace porządkowe i remontowe, dzięki 
uprzejmości i gotowości do pracy wszelakiej naszych parafian. Mamy nadzieję, że 
we wrześniu mieszkanie będzie już gotowe do wynajmu. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy odpowiedzieli (i jeszcze odpowiedzą) gotowością do pracy! 

Przedszkole 
Parafia dalej poszukuje najemcy nieruchomości parafialnej, zwanej zwyczajowo 
przedszkolem. Utrata dotychczasowego najemcy to trudna dla naszej parafii 
próba covidowej rzeczywistości. Przychód z wynajmu stanowił średnio 38% 
przychodu parafii. Prosimy o modlitwy i udostępnianie ogłoszenia z parafialnego 
facebooka.  
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Wynajem kościoła 
Od maja br. udostępniamy nasz kościół Kościołowi Wolnych Chrześcijan 
w Żorach, którzy spotykają się na swoich nabożeństwach w każdą niedzielę po 
południu, wspierając nas w zamian comiesięczną ofiarą na cele naszej parafii. Stąd 
też w naszym kościele, przy schodach prowadzących na chór, możemy zauważyć 
sprzęt będący własnością tego zboru. Mam nadzieję, że nasi bracia czują się u nas 
dobrze i że nasz kościół może służyć Ewangelii także tej społeczności. 

Ofiary zamiast kwiatów 
W imieniu Rad Parafialnych w Żorach i Warszowicach, dziękuję za składanie 
ofiary zamiast kwiatów przy uroczystościach pogrzebowych. Zachęcamy do tej 
formy uczczenia pamięci osoby zmarłej. Jeśli taka forma wydaje ci się właściwa, 
możesz złożyć ofiarę przed pogrzebem, podając księdzu nazwisko swoje lub 
rodziny, w mieniu której składasz ofiarę zamiast kwiatów. Kwota ofiary zawsze 
jest anonimowa. Dziękujemy! 
 
 

Ogłoszenia 
1. Każde nabożeństwo niedzielne jest nabożeństwem z Komunią Św. 

2. W imieniu Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie:  
• Zachęcamy do udziału w corocznej akcji Prezent pod choinkę. Ulotki są do 

odebrania przy wyjściu z kościoła. 
• Zapraszamy do zaocznej Szkoły Biblijnej. Wiek: 16–99 lat. Szczegóły 

znajdziesz na stronie www.szkola.cme.org.pl 

3. Ze względu na nabożeństwo konfirmacyjne w Warszowicach, nabożeństwo 
w Żorach 20 września odbędzie się o godz. 8:30. 

4. Już teraz zapraszamy na nabożeństwo Dziękczynnego Święta Żniw, które 
odbędzie się w naszych parafiach 4 października.  

5. Lekcje religii odbywają się wg planu. 

6. Zaproszenie dla Warszowic: Ostatnie miesiące dość mocno nami wstrząsnęły. 
Na większość naszych spraw, zadań i planów musieliśmy spojrzeć inaczej. Wiele 
tematów przemyśleć na nowo. Jeśli masz ochotę porozmawiać lub przysłuchać 
się, jeśli zastanawiasz się co sądzi Bóg na tematy ważne i aktualne dla nas dzisiaj, 
spotkajmy się we wtorek, 22 września, o godz. 19:15 w sali parafialnej 
w Warszowicach. 
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