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Biuletyn Parafialny 
Żor i Warszowic 

 
 

Przywitanie Ks. Bartosz Cieślar 
 

Listopad, szczególnie jego druga połowa, to ostatnie niedziele Roku Kościelnego. Tematyka 
tych niedziel wyraźnie wskazuje na Wieczność - ostateczny cel życia człowieka na ziemi. Być 
może właśnie w dobie wszystkich obecnych niepokojów i niewiadomych, warto zwrócić uwagę 
na to, co stanowiło dla Ludu Nowego Przymierza realną pociechę  
i nadzieję? W chwilach największych kryzysów, nadzieja wieczności  
i spotkania z Panem, była i jest realną i autentyczną pociechą i motywacją do walki  
z przeciwnościami. Dlatego, nie pomijając naszego dziś, zerkniemy w stronę wieczności.  
  
Nasze parafie   Ks. Bartosz Cieślar 

 

W listopadzie obserwowaliśmy rekordy zachorowań na Covid-19. W chwili przygotowania 
tego biuletynu liczby te lekko spadły. Czy unikniemy całkowitego lock-down’u? 
Prawdopodobnie tak, ze względu na jego fatalne skutki dla - i tak już krytycznie obciążonej - 
gospodarki krajowej. Natomiast dla naszych parafii, zdaje się to już nie zmienić zbyt wiele. 
Ograniczenia w ilości 1 os. na 15 m. kw. w kościele pozwalają zgromadzić się 13 osobom  
w Warszowicach i 19 osobom w Żorach. Wszystkie spotkania parafialne, organizowane w 
salkach parafialnych, zostały w całości zawieszone. Z pomocą przyszła technologia, która 
zdecydowanie nie zastąpi spotkania w realu, niemniej jednak, pozwala się zobaczyć, 
porozmawiać i poprowadzić spotkanie. W ten sposób dla obu naszych parafii organizowane są 
na platformie Zoom spotkania modlitewne, spotkania z Biblią, indywidualne rozmowy 
duszpasterskie czy też spotkania konwertytów. Jestem pełen podziwu dla osób starszego 
pokolenia, które, czasem same, czasem z pomocą młodszych domowników, świetnie dają sobie 
radę. Zasada „dla chcącego nic trudnego” została przez naszych parafian potwierdzona już 
wiele razy w ostatnim czasie.  
Cóż. Nie poddajemy się. Wręcz przeciwnie, będziemy zachęcać do aktywnego udziału  
w spotkaniach parafialnych, mając takie możliwości, jakie mamy. Zarówno po stronie Parafii 
jak i parafian. 
Sprawą najpilniejszą wydaje się być okres Adwentowo-Bożonarodzeniowy. W jaki sposób 
zapewnić dostęp do nabożeństw wszystkim, którzy tego potrzebują? Co z dostępem do 
Komunii Św.? Co z Komuniami domowymi? Postaram się na te pytania odpowiedzieć, prosząc 
o modlitwę i Boże prowadzenie na ten czas, który jest przed nami.  
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Nabożeństwa w Warszowicach 
 

Nowe obostrzenia pozwalają uczestniczyć w nabożeństwach 13 osobom. Te ograniczenia  
i dodatkowo choroba proboszcza sprawiły, że zdecydowaliśmy się chwilowo zawiesić 
odprawianie nabożeństw. Od niedzieli 22. listopada próbujemy jednak znowu wrócić do 
organizacji nabożeństw, tym bardziej, że przed nami czas Adwentu. Nabożeństwa tygodniowe 
nie mogą się odbywać w sali parafialnej. Szczegóły co do ich organizacji zostaną przekazane 
w ogłoszeniach 1 niedzieli Adwentu.  
 
Zaproszenie do Komunii Św.              
 

Od pierwszej niedzieli Adwentu wracamy do Komunii Św. w czasie nabożeństw. Aby Komunie 
te odbyły się w sposób bezpieczny, prosimy o dezynfekcję rąk tuż przed podejściem do 
Komunii. W trakcie dystrybucji Komunii obowiązuje maseczka (lub przyłbica), którą ściągamy 
tylko w celu podania sobie komunikantu do ust i od razu zakładamy.  
Zachęcamy, by zgłaszać także zapotrzebowanie na Komunie domowe parafian, którzy nie 
mogą przyjść do kościoła. Aby taka komunia mogła się odbyć, prosimy o zachowanie zasad 
bezpieczeństwa, czyli: obowiązuje maseczka/przyłubica i dezynfekcja rąk zarówno 
domowników jak i duszpasterza. Uprzejmie proszę, aby w domowym nabożeństwie 
komunijnym brały udział osoby przystępujące do Komunii wraz z jedną osobą towarzyszącą. 
Wizyta księdza musi być ograniczona tylko do samej Komunii Św. Serdecznie dziękuję za 
zrozumienie. Mam nadzieję, że pomimo tych niedogodności, będziemy mieli możliwość 
spotkać się razem przy Stole Pańskim w domowym zaciszu.  
 

Spotkania modlitewne  
 

Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby  
o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej 
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Mt 18,19-20. 
 
Modlitwa jest niesamowitym darem od Boga. To wielki przywilej, że możemy w każdym czasie 
i w każdej sprawie przyjść do naszego Pana. Nic nie jest dla Niego zbyt małe i nic nie jest też 
zbyt duże. Jezus Chrystus będąc na ziemi sam odczuwał wielką potrzebę bycia w stałym 
kontakcie ze Swoim Ojcem. Zachęcał też do tego, byśmy jedni za drugich się modlili i byśmy 
wszystko przynosili w modlitwach Bogu. Właśnie te intencje przyświecały nam, by stworzyć 
grupę modlitewną. Grupa działa już ponad 2 lata, wciąż dochodzą nowe osoby. Jest to grupa 
żorsko-warszowicka (dołączyły również osoby z Warszowic). Grupa spotyka się w każdy 
poniedziałek. Spotkanie rozpoczynamy od kilku pieśni. Następnie rozmawiamy i wspólnie 
ustalamy intencje modlitewne, po czym każdy, kto chce, może się pomodlić. Intencje 
modlitewne  
w dużej mierze są stałe. Modlimy się przede wszystkim o: 
• naszą społeczność w Żorach i w Warszowicach   
• Bożą łaskę dla nas 
• moc Ducha Świętego i jego działanie wśród nas 
• duchowe przebudzenie  
• mądrość i rozeznanie  
• umiejętność rozpoznawania znaków czasu 
Modlimy się również o: 
• Radę Parafialną w Żorach i w Warszowicach 
• wszystkie grupy działające w naszych zborach (Koła Pań, Grupa Biblijna, lekcje religii, 

naukę konfirmacyjną, spotkania młodzieżowe, szkółki niedzielne, próby chóru)  
• dzieci i młodzież, 
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• osoby starsze, chore, cierpiące 
• poszczególne osoby dotknięte chorobą lub borykające się z innymi problemami 
• powierzamy też w modlitwie jubilatów i tych, którzy zgłaszają prośby modlitewne.  
Jeśli chcesz, podziel się swoją intencją modlitewną, abyśmy mogli razem z Tobą dziękować 
lub prosić Boga o wsparcie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 
 
Modlitwa                                           Waltraud Froehlich 
 

Życie modlitewne to taka intymna rozmowa z Tobą Panie! Ojcze, dziękuję Ci za możliwość 
rozmowy z Tobą, która ma niesamowitą moc, ma dobroczynny wpływ na moją duszę. 
Rozmowa z Tobą pozwala mi wyciszyć się, przynosi ukojenie i wlewa w me serce nadzieję. 
Dziękuję Ci, że Ty mnie nie tylko słuchasz, ale i odpowiadasz. Boże, tak wielka jest miłość  
i mądrość Twoja, którą okazujesz każdemu co dnia. Dziękuję, że swoje dzieci obdarzasz nie 
wesołością, ale głęboką radością. Panie Boże, chcę uwierzyć w Twe błogosławieństwo 
przemiany smutku w radość. Radość podarowana przez Ciebie jest trwałą radością. To radość 
serca, pełna pokoju, ciszy i nadziei. Kochany Panie, dzięki Ci za Twoją dla nas wyrozumiałość. 
Daj nam wiarę i siłę, aby zaakceptować to, co Ty dla nas zaplanowałeś. Spraw abyśmy cenili 
sobie społeczność z Tobą.  Panie Boże i Ojcze, powiedziałeś: jeżeli we mnie trwać będziecie, 
Słowa Moje w Was, poproście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Panie uczyń nas 
naśladowcami Ciebie, abyśmy dotrzymywali obietnic, jak Ty wypełniłeś największą obietnicę 
- dałeś nam naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to Panie 
Wszechmogący. Dzięki Ci, za dar Ducha Świętego, który jest Duchem Miłości, który tłumi w 
naszych sercach wszelki lęk, strach, niepokój, niepewność i upewnia nas o Twojej łasce. Dzięki 
za Księgę, która jest Twoim żywym Słowem, poprzez, które do nas od wieków przemawiasz. 
Prosimy Cię Panie, aby Twój Duch Święty otworzył nasze serca, poruszał nasze wnętrze  
i uwrażliwiał nas na to, co Ty sam przez Twoje Słowo zawarte w Biblii, chcesz nam powiedzieć.  
Prosimy Cię o to Ojcze w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.  Dzięki Ci Panie, że drzwi do Twego 
mieszkania są zawsze dla nas otwarte. Amen. 
 

Rozważanie   Ks. Bartosz Cieślar 
 

Niedziela Wieczności zamyka tak trudny dla naszego Kościoła rok. Na ile Bóg stał się nam 
bliższy, w obliczu tylu kryzysowych chwil? Na ile potrafiliśmy zabiegać o Niego i czas z Nim, 
gdy kazano zostać w domu, gdy odwołano spotkania parafialne i nabożeństwa? Jestem bardzo 
ciekawy naszych doświadczeń. Co odkryłeś, co zrozumiałaś? Co zmienił ten rok na lepsze w 
relacji z Bogiem?  
Kiedy życie parafialne i kościelne toczy się swoim rytmem, gdy wszystko jest w miarę 
zaplanowane i przewidywalne, pytania o sens tego, co robimy, czemu tak to robimy, wydają 
się być niepotrzebne i odległe. Gdy nagle zabraknie znanej nam rutyny, pojawiają się różne 
emocje a wraz z nimi także… miejmy nadzieję - różne pytania. Nowe refleksje i inspiracje.  
Z zawiłej historii ludu Bożego, zapisanej w Biblii, możemy wnioskować, że takie są 
oczekiwania Pana Boga wobec swego ludu w okolicznościach próby, cierpienia czy zagrożenia. 
Skrucha, modlitwa, wyznawanie grzechów, odnowa życia, przemiana w myśleniu  
i postępowaniu to najważniejsze owoce mądrze wykorzystanej próby.  
Nie czekajmy na powrót do przeszłości. Bóg jest tu i teraz, gotowy by przez nas budować, 
czyli tworzyć Boże Królestwo wokół nas. On jest Bogiem nowej pieśni (Ps 144,9), nowego 
życia (Rz 6,4), nowej wizji (Oz 4,6, Iz 43,19), nowej Ziemi (Iz 66,22), odnowy (Tyt 3,5).  
W ten sposób daje się poznać swemu Ludowi i w takiej mocy się objawia. Wkraczamy  
w Adwent! Czyli? Zapowiedź całkowicie nowego, wszystkiego! Bo Adwent to oczekiwanie na 
Jego przyjście. A jak On przychodzi, to nic już nie jest takie samo.  
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Adwent to też zapowiedź TAKIEGO DNIA, gdy zdamy sprawę, nie z tego, co widzieliśmy, co 
słyszeliśmy ani z tego, w czym braliśmy bierny udział. W TYM dniu liczyć się będzie tylko do 
jedno kryterium! Jedno? Wydaje mi się, że właśnie to jest napisane w Twojej Biblii. Jedno 
kryterium: czy byłem uczniem Pana Jezusa? 
Tylko tyle? 
Od tego jednego, drogi czytelniku, zależy wszystko. Z tego wynika wszystko. Twoje podejście 
do życia, czasu, ludzi, codziennych zadań, pracy, odpoczynku.  
Jedno kryterium. Decydujące o miejscu naszej Wieczności.  
W 25 rozdziale ew. Mateusza Pan Jezus przyrównuje Królestwo Niebios do 10 panien, które 
wyszły na spotkanie z oblubieńcem. Pięć z nich - głupich czy nieroztropnych - wyszło, ale na 
spotkanie  
z oblubieńcem nie było przygotowanych. Wiedziały, że trzeba wyjść, wiedziały, że oblubieniec 
przyjdzie. Jednak nie zadały sobie trudu, aby być gotowe. Pozostałe pięć wiedziło, co trzeba 
zrobić, aby w każdej chwili być gotowym na przybycie oblubieńca. Bez względu na porę i na 
czas. Kiedy pojawia się Oczekiwany, nieroztropne muszą odejść. Przygotowane panny 
wchodzą na ucztę weselną. Niestety w ostatniej chwili nie da się już nic zrobić. Jeśli ktoś 
wcześniej nie był przygotowany do przybycia oblubieńca, nie będzie już czasu na zmiany.  
Pan Jezus chce nam pokazać, że gotowość wielu ograniczona jest do minimum. Takie 
nastawienie prowadzić będzie do smutnego rozczarowania. Pozostała garstka to ci, którzy tą 
chwilą i dla tej chwili żyją. Co o tym myślisz? Co Bóg chce nam przez tą historię powiedzieć?  
 
Spotkania w Internecie - jak dołączyć? 
 

Już wcześniej wspominałem, że nasze spotkania odbywają się, na tą chwilę, przez Internet. 
Wbrew pozorom, to nie takie trudne, jeśli tylko obsługujesz smartfon lub tablet, chociaż wydaje 
się, że komputer/laptop jest najwygodniejszą formą komunikacji, chociażby z tego względu, że 
pozwala widzieć uczestników spotkania, rozmieszczonych w małych okienkach jeden obok 
drugiego. W razie czego, smartfon też daje radę.  
Co trzeba zrobić?  
Trzeba zainstalować na swoim urządzeniu program Zoom. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, poproś 
kogoś z rodziny lub zadzwoń do parafii, chętnie pomogę.  

Kiedy już zainstalujesz program na swoim urządzeniu i uruchomisz, pojawią się 
cztery okienka wyboru, z którego wybierasz Join (ang. dołącz).    
Kiedy wybierzesz to okienko, pojawi się kolejne, w którym podajesz nr spotkania 
(Meeting ID), który jest dla naszej parafii zawsze taki sam, czyli 502 311 6411, 
oraz poniżej wpisujesz swoje imię. Jeśli uzupełniłeś te dwa pola, wybierasz znowu 

„Join”. Wygląda to tak, jak na ikonce obok.  
W ostatnim kroku program może poprosić cię o hasło, które 
uzyskasz przed spotkaniem. 
Inną, łatwiejszą i szybszą metodą dołączenia do spotkania jest link, 
który wysyłamy każdorazowo wraz z danymi do logowania. 
Możesz wybrać jedną z tych dwóch metod.  
Tym sposobem możesz nie tylko wziąć udział w spotkaniu 
parafialnym, możesz też umówić się na rozmowę przy kawieJ. 
Zapraszam serdecznie! 
P.S. W naszej Parafii korzystamy z programu Zoom, gdyż na ten program uzyskaliśmy licencję  
z Kościoła.  
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Czynności parafialne:  
 

W październiku ślub w Warszowicach wzięli Łukasz Iskra i Marta Michalik.  
W Żorach chrzest przyjął Ignacy Remigiusz Rakoczy. 
  
Ogłoszenia i zaproszenia 
 
1. Na czas przygotowywania biuletynu nie zmieniło się zaproszenie na nabożeństwa, które 
odbywają się pod warunkiem spełnienia aktualnych obostrzeń co do zakrywania ust i nosa  
i dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła oraz ustalonej rozporządzeniem liczby wiernych  
w kościele. Dlatego udział w nabożeństwie każdorazowo zgłoś księdzu telefonicznie lub 
smsem, dla obu naszych parafii.   
2. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na remont dzwonów kościoła w Żorach  
w kwocie 13.670 zł. Lista pozostaje otwarta w kancelarii parafialnej, ofiary na ten cel można 
też wpłacać na konto parafii, z dopiskiem Dzwony. 
3. Zakończyliśmy akcję Prezent pod choinkę. Paczki (35 szt.) zostały przekazane do Centrum 
Misji i Ewangelizacji.  
4. Od niedzieli 22. listopada po nabożeństwie można zakupić świece diakonijne oraz 
Kalendarze.  
5. Kancelaria przyjmuje zapisy na prenumeratę Zwiastuna na rok 2021  
w cenie 130 zł. 
  
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!  
 

Kontakt 
ks. Bartosz Cieślar – proboszcz - tel. 502-311-641 
e-mail: zory@luteranie.pl 
Konto Parafii: 09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 
Kancelaria czynna w 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: 30 min. po nabożeństwie. 


