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Przywitanie Ks. Bartosz Cieślar 

 

Październik zaczął się w naszym Kościele od smutnych wiadomości. W dniu 7 października  
z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. radcy Piotra Wowrego, 
proboszcza Parafii Ewangelickiej w Ustroniu. W dniu następnym nadeszła wiadomość  
o śmierci ks. bpa Jana Szarka, zwierzchnika Kościoła w latach 1991-2001r. W tak krótkim 
czasie przyszło naszemu Kościołowi zmierzyć się z tak wielką stratą. Oby Pan Kościoła 
poruszył nasze serca do modlitwy o wszystkich cierpiących i zasmuconych odejściem tych 
dwóch duszpasterzy.  
Media systematycznie donoszą o powracającej fali zakażeń. Bijemy kolejne rekordy 
zachorowań. Tam, gdzie rygory sanitarne wymusza prawo (sklepy, urzędy) łatwiej nam się 
dostosować. W Kościele, chociaż obowiązuje to samo Prawo, dużo łatwiej odpuścić. Dlaczego? 
Bo łatwiej niż gdzie indziej. Bo jest nam niewygodnie. Bo nikt nic nie powie. Czy wirus istnieje 
czy nie, czy jest groźny czy łagodny, trudny czas dla Kościoła trwa. Od miesięcy próbujemy 
się w tej sytuacji odnaleźć. Chociaż obecnie nadal wygląda wszystko lepiej niż w maju, 
trudności przybywa. Większość pytań o organizację nabożeństw i spotkań w najbliższych 
tygodniach, o ewentualne nowe obostrzenia, ale i o metody działania, o cele jakie sobie 
stawiamy, sens tego, co i jak robimy… pozostaje stale otwartych. Zapraszam do refleksyjnego, 
październikowo-jesiennego biuletynu, prosząc o modlitwę o Kościół.  
 
List pasterski   Biskup Marian Niemiec 

 

Siostry i Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, po raz pierwszy od kiedy zostałem 
zwierzchnikiem Diecezji, a 14 września minęło już 6 lat, kieruję do Was duszpasterskie słowa. 
Dziękuję Wam wszystkim, Radom Parafialnym, Duchownym za to, że wspólnie, solidarnie, 
odpowiedzialnie przeżyliśmy trudny okres, w którym kościoły były zamknięte i nie mogliśmy 
się gromadzić na nabożeństwach. Wiem, że najtrudniejszy był okres Wielkiego Tygodnia  
i Wielkiejnocy. Dobrze, że mogliśmy - chociaż wiem, że nie wszyscy - uczestniczyć  
w nabożeństwach nadawanych przez Internet oraz transmitowanych w TVP3. 
Bogu dzięki, ten trudny czas minął i znów jesteśmy w naszych umiłowanych kościołach. Jednak 
zagrożenie zachorowania na Covid-19 wcale nie minęło, przeciwnie w ostatnich dniach 
przekonujemy się, że jest bardzo realne i może dotknąć każdego z nas, nawet w kościele.  
Siostry i Bracia, piszę o tym nie po to, żeby Was zniechęcić do przychodzenia do kościoła na 
nabożeństwo. Zauważam, że w wielu parafiach frekwencja jest o wiele niższa niż w miesiącach 
sprzed pandemii. Seniorzy, chorzy, wolą pozostać w domu.  I nikt się nie dziwi i nie ma o to 
pretensji. Wiem też, że jest liczne grono osób, które przyzwyczaiły się do niedzielnych 
nabożeństw internetowych i nie mają odczucia i potrzeby bycia we wspólnocie nabożeństwa  
w kościele. Ja zwracam się do Was, którzy jesteście w kościele. Cieszymy się, że jesteście  
i mamy nadzieję, że będziecie nadal.  
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2020 Hasło miesiąca:  
Starajcie się o pomyślność miasta (…) i módlcie się za 
nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza 
pomyślność!  

Jr 29,7 

(122) 
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Żeby tak było, musimy, naprawdę musimy zachowywać wszelkie środki ostrożności, które są 
wymagane nakazem władz państwowych, jak również naszego Kościoła.  
Nie są to wielkie wymagania. Chodzi o dezynfekcję rąk przy wejściu i wyjściu z kościoła, 
zakładanie maseczek na usta i nos podczas nabożeństwa oraz zachowanie, na ile to tylko jest 
możliwe, dystansu społecznego.  
Niestety w wielu parafiach te środki bezpieczeństwa nie są zachowywane. Może to grozić tym, 
że wielu z was zostanie zakażonych podczas nabożeństwa, może zostać zakażony duchowny. 
Co wtedy? W najgorszym przypadku zostanie zamknięty kościół i parafia. Nie będzie 
możliwości odprawiania nabożeństw, pogrzebów, ślubów. Chyba nikt z nas nie chce takiego 
scenariusza. 
Wiele osób lekceważy zagrożenie. „Nie tak ma być między Wami”. Szanujmy się nawzajem, 
miłujmy się miłością chrześcijańską, jak nakazał nam Pan. A miłość polega na tym, żeby dbać 
o bliźniego, wspierać i nie wyrządzać jakiejkolwiek krzywdy. Bądźmy odpowiedzialnymi 
ewangelikami. Odpowiedzialnymi za siebie i za innych. Lekceważenie nakazów, które 
wymieniłem, może być przyczyną wyrządzenia bliźniemu wielkiej szkody. Może spowodować, 
że brat, siostra, z obawy przed realnym zakażeniem, przestanie przychodzić do kościoła. 
Przeżywaliśmy okres dziękczynienia za żniwa, za chleb powszedni, za wszystko, co 
otrzymujemy z łaskawej i miłosiernej ręki Bożej. Niech naszej wdzięczności i radości nic nie 
zakłóca, nawet konieczność zdezynfekowania rąk i maseczka na twarzy. 
„Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu 
szacunku” (Rz 12,10). 
Z życzeniami zdrowia i Bożego błogosławieństwa, 

Wasz Biskup Marian Niemiec 
 

Relacja                          Ewa Pustelnik 
 

Korzystając z okazji posiadania obszernego namiotu na terenie przykościelnym w Żorach, 
postanowiliśmy spędzić wspólnie dwa środowe wieczory przy dobrych filmach i w dobrym 
towarzystwie. Pierwszy film został nakręcony na podstawie książki pastora Kyle Idleman’a  
o tym samym tytule: „Więcej niż fan”. W filmie wiele razy pada pytanie: „Jesteś fanem Pana 
Jezusa czy prawdziwym naśladowcą?” Fan to zwolennik, entuzjasta. Brak tu relacji, 
prawdziwej zażyłości oraz, co najważniejsze, chęci podążania za Jezusem i oddania mu 
każdego obszaru swojego życia. Jezusowi nigdy nie zależało na zwolennikach. On nie szuka 
fanów. On pragnie naśladowców. Wezwanie do naśladowania Jezusa może brzmieć radykalnie, 
ale Jezus tego właśnie oczekuje od każdego, kto w Niego wierzy.  
Polecamy zarówno film, jak i książki: „Więcej niż fan” oraz „Więcej niż fan. Codzienne 
rozważania”, które można zamówić w kancelarii parafialnej. 
Tydzień później wspólnie obejrzeliśmy film „Bóg nie umarł 2”. Jest to poruszająca historia 
nauczycielki, która pomimo ryzyka utraty pracy oraz reputacji, nie wyrzekła się swojej wiary  
i odważnie świadczyła o istnieniu żywego Boga. "Bóg nie umarł 2" to pasjonująca opowieść, 
która pozostawia nas z ważnymi pytaniami. Czy potrafimy świadczyć o Jezusie Chrystusie  
w chwilach zagrożenia? Czy mamy na tyle odwagi, by przyznawać się do Niego, kiedy 
większość jest odmiennego zdania? Czy jesteśmy w stanie wytrwać w naszej wierze, pomimo 
wykluczenia, straty czy ryzyka? Gorąco polecamy wszystkim, którym nie udało się dotrzeć do 
naszego „Kina letniego”. A na jesienne wieczory polecamy film pt. „Fireproof” („Próba 
ogniowa”) z 2008 roku, dostępny na kanale Youtube.   
 
Rozważanie                                      ks. Bartosz Cieślar 
 

Miesiąc październik przywodzi mi na myśl Pamiątkę Reformacji - czyli odnowy Kościoła. 
Odnowę tą przyniosła lektura Pisma Świętego a dokładnie Ewangelii, która rzuciła całkowicie 
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nowe światło na zastaną rzeczywistość. Czy owe światło ewangelii zostało przyjęte radośnie  
i ochoczo? Absolutnie nie! Człowiek nie czeka na biblijną Ewangelię, kiedy ma własną. Utartą, 
sprawdzoną, ludzką. Naszą. Człowiek nie będzie sam z siebie zastanawiać się, czy to, w co 
wierzy jest autentyczne i prawdziwe w Bożych oczach, jeśli jest dla niego wygodne. Jeśli 
postawa większości jest taka, jak moja - powie ktoś - ma być tak, jak chce większość. I koniec.  
Gdyby ówczesnemu Kościołowi sprawy nie wymknęły się spod kontroli, między innymi, przez 
wynalezienie druku, Luter płonąłby żywym ogniem za swoje (swoje!?) poglądy. Taką cenę 
płaci się (w kościele) za bycie innym.  
Czy dziś jest inaczej? Kto uważa, że kościół już raz się zreformował  
i to wystarczy na wieki wieczne, będzie w przeważającej większości. Bez trudu znajdzie wokół 
siebie współbraci, którzy razem z nim będą bronić jednobarwnej wizji kościoła. I co, że nie jest 
to ani ewangelickie, ani biblijne? Od dawna poprawne i ewangelickie jest to, co podoba się 
ludziom.  
Jaką wartość realną, dodaną ma dziś Pamiątka Reformacji? Czy jest corocznym wezwaniem 
Kościoła do pokuty? Do modlitwy o Boże przebudzenie? Do szukania Bożej wizji dla 
Kościoła? Odnowy tego, co skostniałe? A może to tylko pamiątka?  
Od 2000 lat Pan i Zbawiciel przypomina swoim dzieciom, że będą w mniejszości. W mieście, 
w pracy, w szkole, w domu, w kościele. Wszędzie. Taka jest naturalna część ich tożsamości 
wiary. Muszą być w mniejszości, gdyż wyznają i realizują zasady Bożego Królestwa, które 
skrajnie różnią się od tego, co akceptuje i co podoba się większości - w mieście, w pracy,  
w szkole, w domu, w kościele. Dlatego przypomnijmy sobie, że nie to, co akceptuje większość 
stanowi o ewangelickiej tożsamości, ale to, czego naucza Słowo Boże i do czego wzywa 
Chrystus Pan! Ciebie i mnie. W tym czasie. Właśnie teraz. Abyśmy w tym powołaniu do 
naśladowania Go byli jedno… a nie we wszystkim tacy sami. Do Niego podobni a nie do 
wszystkich wokół. 
To ona: Nasza Reformacja.  
Jaka ona piękna, gdy otulona ciepłym kocem naszej wygody, spokojnie śpi. Wygłaskana 
kompromisem wiary i poprawnością słów. Nie budźmy jej - prosi Większość - niechaj 
spokojnie odpoczywa.  
 
W kajdanach wypaczonej tolerancji             Damian Płucienniczak 
 

Tolerancja to dość powszechnie stosowane dziś pojęcie, modne i oczekiwane. Jest jednak 
pewien problem. Coś się zmieniło. Otóż kiedyś tolerancja oznaczała szanowanie cudzych 
poglądów czy opinii, bez konieczności popierania tych poglądów.  
Wtórne, tj. dzisiejsze rozumienie tolerancji (tolerancja kulturowa) wymaga pełnej aprobaty  
i uznania wartości innych od naszych, na równi z własnymi przekonaniami. W ten sposób świat 
staje się subiektywny co do wartości, prawd, dobra, przekonań itd. Wszystko może być prawdą. 
Wszystko może się stać potencjalnie właściwe i dobre. W ten sposób prawda objawiona przez 
Ducha Świętego w Ewangeliach albo stanie się jedną z wielu propozycji tego, co dobre, albo 
zostanie odrzucona jako nietolerancyjna.  
Od początku istnienia człowieka, toczy się bój o jego serce i umysł. Mistrz zwodzenia, 
przeinaczania, usypiania i oślepiania wie doskonale jak wykreować nową definicję tolerancji.  
Ps 119,160 głosi: Prawda jest treścią słowa twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. 
Świat będzie próbować sprowadzić objawione przez Boga prawdy do poziomu ludzkich 
domniemań. Usilnie, chociaż niepostrzeżenie knebluje chrześcijaństwu usta. Chrześcijanin 
zostaje zepchnięty do budynku (np. kościoła), a wszelkie próby dzielenia się miłością do Pana 
Jezusa są odbierane jako akt nietolerancji, brak taktu - czasem wzbudzając nawet agresję.  
Czy prorocy cofali się przed ludźmi w niesieniu ludziom Słowa Bożego? Czy Jan chrzciciel 
starał się działać w duchu poprawności politycznej? Raczej grzech nazywał po imieniu, płacąc 
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za to własną głową. Czy Piotr i inni apostołowie ważyli swe słowa w taki sposób, by zyskać 
uznanie w oczach świata, kosztem Bożej Prawy? 
Boży ludzie nie szli na skróty. Wskazują oni wyraźnie, że Chrystus jest drogą i prawdą,  
i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez Niego (Jan 14,6). 
Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze 
świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem 
ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jan 15,18-19. 
Ile razy w swym życiu zamilkłeś, zamiast podzielić się Prawdą? Może w imię tolerancji, 
poprawności, spokoju, swobody, kompromisu czy braku chęci wyjścia z własnej strefy 
komfortu? 
Ile razy z powodu strachu zaciskały się nam usta? Moje - za często…  
i z pewnością nie raz tak będzie, chociaż Bóg na nasz strach odpowiada tyle razy: nie lękajcie 
się! Nie lękajmy się niesienia Prawdy, bez względu na cenę. Pamiętajmy, że Bóg współdziała 
we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 
postanowienia jego są powołani. Rzym 8,28. 
 
Czynności parafialne:  
W miesiącu wrześniu pożegnaliśmy w Żorach śp. Agnieszkę Rzany oraz śp. Henryka Stańka  
a w Warszowicach śp. Piotra Weismana.  
 
Ogłoszenia i zaproszenia 
1. Na czas przygotowywania biuletynu nie mamy nowych obostrzeń co do nabożeństw. 
Jednakże przypominamy, że nabożeństwa odbywają się pod warunkiem spełnienia 
aktualnych obostrzeń co do zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła. 
Bardzo prosimy o akceptację tych warunków. W przeciwnym razie nabożeństwa  
w Warszowicach czy w Żorach zostaną zawieszone.  
2. Polskie Towarzystwo Ewangelickie, oddział w Żorach zaprasza na spotkanie pt. Cierpienie 
z powodu wiary - prześladowanie Kościoła w XXI w. Spotkanie poprowadzi ks. Bogdan 
Wawrzeczko, w kościele w Żorach, w czwartek 15. października o godz. 17:00.  
3. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na remont dzwonów kościoła w Żorach  
w kwocie 5.150 zł. Lista pozostaje otwarta w kancelarii parafialnej, ofiary na ten cel można też 
wpłacać na konto parafii. 
4. Trwa akcja Prezent pod choinkę. Paczki do 8 listopada można przynosić do parafii.  
5. W dniu Pamiątki reformacji zapraszamy na nabożeństwo w Warszowicach o godz. 16:00 
natomiast w Żorach odbędzie się Reformacyjny Koncert Organowy z przesłaniem, o godz. 
17:30. Serdecznie zapraszamy! 
6. Zapraszamy Panie z Warszowic na spotkanie Koła Pań w czwartek 15. października o godz. 
17:00. Zapraszamy również na trzecie Spotkanie Parafialne w Warszowicach we wtorek, 20. 
października o godz. 19:15.  
7. W dniu 1 listopada, jak co roku, planujemy kwestę na cmentarzu. Zebrane środki 
przeznaczamy na koszty remontowe cmentarza.  
  
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!  
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Mieszkanie parafialne 
 

W imieniu Rady Parafialnej w Żorach serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się 
w prace remontowe w naszym mieszkaniu parafialnym. Najtrudniejsze prace mamy już za sobą. 
W październiku mamy nadzieję oddać mieszkanie pod wynajem.  
 
Reformacyjny Koncert Organowy 
 

W dniu 31. Października Parafia Ewangelicka w Żorach zaprasza na Koncert z przesłaniem. 
Program koncertu oscyluje wokół inspiracji tradycjami protestanckimi. W głównej mierze 
wysłuchamy utworów wzorowanych na melodiach chorałowych, które na przestrzeni wieków 
stawały się i nadal stają się inspiracją do tworzenia dzieł przeznaczonych na organy. 
W związku z tym zabrzmią kompozycje twórców baroku - J. S. Bacha oraz G. Böhma, a także 
utwory współczesne - Toccata L. Rogga oraz improwizacje utrzymane w różnych stylach 
właściwych poszczególnym epokom w historii muzyki. Koncert zaczynamy o godz. 17:30. 
Zaprośmy bliskich i znajomych! 
 
Modlitwa                                 Waltraud Froehlich 
 

Panie Boże i Ojcze, przychodzimy do Ciebie w modlitwie, by powiedzieć Ci o naszych 
radościach ale także o tym, co nas smuci i boli. Panie daj abyśmy słyszeli Twój głos - w ciszy, 
samotności, chorobie czy cierpieniu. Dopomóż nam zrozumieć Twoje Słowo, aby Słowo to 
umacniało naszą wiarę.  
Dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest żywe. Tylko Ewangelia jest Mocą Bożą dla każdego, kto 
wierzy. Znasz nasze myśli. Dziękuję Ci za to, że możemy żyć, bo Ty na Siebie wziąłeś nasze 
grzechy, aby nas od nich uwolnić. Z ufnością więc powierzamy się Tobie, Twojej łasce, 
miłości, prosząc o błogosławieństwo, prowadzenie i ochronę na każdy dzień – dla naszych 
rodzin, dla dzieci i młodzieży, dla wszystkich zborowników kościoła w Warszowicach  
i Żorach, dla wszystkich grup działających w Parafiach.  
Ponadto Panie powierzamy Tobie tegorocznych Konfirmantów - błogosław im na dalszej ich 
drodze życia. Dokonali aktu ślubowania wierności Tobie i Kościołowi przed całym zborem. 
Stali się pełnoprawnymi członkami naszego Kościoła. Spraw, aby stali się podporą dla naszego 
Kościoła i naszych wyznawców.  
Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, co od ciebie otrzymujemy. Daj nam serca otwarte 
na potrzeby innych. Panie, Twojej szczególnej opiece powierzamy tych, którzy Ciebie tak 
bardzo potrzebują: chore dzieci i ich rodziców, dorosłych. Twojej łasce powierzamy również 
osoby w podeszłym wieku, którzy źle się mają – błogosław im.  
Panie błogosław miejsce naszego życia i cały nasz kraj. Dodaj mądrości wszystkim rządzącym, 
wskaż im właściwe drogi, którymi winni się poruszać. We wszystkim zdajemy się na Ciebie  
i Twoją wolę Panie i Boże Wszechmogący przez moc Ducha Twego Świętego. Amen. 
 
Komunikat proboszcza 
 
Kochani, dziękuję serdecznie za waszą obecność na nabożeństwach, za to, że możemy wspólnie 
stawać wokół Słowa Bożego i Sakramentu Komunii, razem się modlić i powierzać siebie 
wzajemnie w Boże ręce. Moją modlitwą jest, abyśmy z tego przywileju mogli swobodnie 
korzystać. Niestety sytuacja epidemiczna szybko się pogarsza. Na tą chwilę nie ma 
dodatkowych obostrzeń poza tymi, które nas obowiązują, czyli zakrywanie ust i nosa podczas 
nabożeństwa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła oraz przy komunii. W imieniu 
swoim oraz władz Kościoła uprzejmie proszę, aby ten wymóg bezwzględnie był przestrzegany. 
Nasze nabożeństwa odbywają się i będą się odbywać tylko pod tym warunkiem, że wszyscy 
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zachowujemy wymagane środki ostrożności. Można stosować maseczkę lub przyłbice. 
Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie 
lekarskie, o czym bardzo proszę informować wcześniej drogą telefoniczną lub smsem. 
Dokładnie te same wymogi dotyczą spotkań odbywających się w salkach parafialnych. 
Serdecznie dziękuję za zrozumienie.  
Wzorem poprzednich i obecnych pokoleń chrześcijan, trwajmy razem we wspólnocie Słowa  
i Sakramentu, pomimo trudności. Proszę módlmy się o Bożą ochronę i mądrość.  
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Pokoloruj  
i zastanów się, dlaczego warto być uczniem Pana Jezusa? 


