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Przywitanie Ks. Bartosz Cieślar 
 

Za nami kolejny już Adwent. Wkraczamy w okres świąt Bożego Narodzenia. 
Myślami oswajamy się z perspektywą kolejnego, owego roku. Miesiąc grudzień 
zwykle wywołuje wiele emocji, w tym roku tych emocji wydaje się być 
zdecydowanie za dużo. Zwłaszcza, że po Świętach czekają nas nowe ograniczenia 
w codziennym funkcjonowaniu, wszystko dla (nie do końca określonego) dobra 
nas wszystkich.  
Emocje. Chaos informacyjny. Pogłoski. Teorie. Pośpiech. Gniew. A na polach 
Betlejemskich cisza. Ciepły południowy wiatr. Ognisko. Grota. Cud. 
Niezauważony. Gdzieś ukryty w tle rozpędzonej ludzkości. Niczym skarb 
schowany w roli, perła lub ziarnko gorczycy.  
Cud nieopisanej wartości przypada pasterzom. Czy to przypadek, że znaleźli się 
we właściwym czasie i miejscu, by zobaczyć na własne oczy niebiańskie 
zjawisko? Czy zrozumieją? Czy poprawnie zinterpretują? Czy docenią?  
Pasterze biegną, aby spotkać, uklęknąć i oddać cześć. Taki oto prosty przykład 
dla nas. Boże Narodzenie, dokonane w Betlejem, staje się dla nas wyjściem, 
spotkaniem i oddaniem chwały Bogu za to, co uczynił.  
  
 
Ukryte światło     Damian Płucienniczak 

 

Rozmawiając z ludźmi, możesz czasem odczuć, że coś jest nie tak. Nie mam tu 
na myśli spraw bieżącej polityki, zmian klimatu czy nawet dotykającej nas 
pandemii. Chodzi o to, w jaki sposób ludzie wokół nas reagują na zwiastowanie 
ewangelii i naśladowanie Jezusa. Próbowałeś kiedyś? 
Idąc z Panem przez życie, zupełnie naturalne jest to, że wypowiadamy 
wzruszające, pełne nadziei, radości, poczucia bezpieczeństwa i bezwarunkowej 
miłości imię - Pana Jezusa. I wtedy pojawia się mniej lub bardziej widoczne 
zmieszanie, cisza, niesmak a nawet wrogość.  Dlaczego?  
Nie zawsze powód leży tylko po stronie człowieka. Pamiętajmy, że odwieczny 
Wróg wie, jak wielką wartość ma imię Jezusa. Szatan nie chce „oddać pola” i na 
milion sposobów stara się zwodzić narody. Dlatego każda rozmowa o Jezusie jest 
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Hasło miesiąca:  
Podzielisz twój chleb z głodnym  
i biednych bezdomnych przyjmiesz do 
domu, gdy zobaczysz nagiego, 
przyodziejesz go, a od swojego współbrata 
się nie odwrócisz.                           

 Iz 58,7 
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dla niego powodem do działania. Człowiek zbawiony cieszy się Bogiem. 
Pozostali, nie rozumieją tego. Dziwią się temu lub denerwują, ulegając przy tym 
duchowym naciskom. 
Ap. Paweł tłumaczy to tak: To Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem 
Chrystusa — zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy 
giną. Dla jednych jest to woń śmierci zapowiadająca śmierć, dla drugich zapach 
życia — obwieszczający życie. 2Kor 2,15-16. 
Powstaje więc pytanie: Może dać sobie spokój? Czy nie wystarczy niedziela, 
święta i zacisze swego domu? Po co narażać naszą reputację, zwłaszcza 
publicznie - np. w pracy? 
Jezus ujął to tak: Zapewniam was też: Do każdego, kto Mnie wyzna wobec ludzi, 
Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych. Tego jednak, kto się Mnie 
zaprze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony wobec aniołów Boga. Łk 12,8-
9.  
Jeśli czujesz, że strach, niemoc lub wstyd zamykają Ci usta, pomyśl, jaka walka 
toczy się właśnie o ciebie lub o twojego rozmówcę. Radość płynąca z wiary  
i nadziei w Bogu może być nagle stłumiona przez wstyd. Ale nie polegaj tylko na 
własnym rozumie. Opierając się na mocy Ducha Świętego i modlitwie, zyskasz 
siły i mądrość, kiedy i co powiedzieć.  
Pamiętasz swój dzień Poznania Boga i radość z tego płynącą? Przypomnij sobie 
przykazanie miłości i dziel się Ewangelią, chociaż, tak jak kiedyś, tak i dziś dla 
większości będzie śmieszna lub gorsząca.  
Pomyśl też, że Pan jest gotowy przyznać się do nas wobec swych aniołów. To On 
jest źródłem radości, pochodzącej z obietnicy, którą wkłada nam w serce za 
każdym razem, gdy posilamy się Jego Słowem. Niosąc Słowo Boże, znając 
Prawdę i będąc uzbrojonymi w miecz Słowa Bożego, jesteśmy w rękach Pana 
zagrożeniem wobec planów Szatana.  Lepiej przecież dla niego, aby nikt nic nie 
mówił.  
Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, 
ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do 
swej cudownej światłości; Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście 
ludem Bożym, wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia 
dostąpiliście. 1P 2,9-10. 
Wierzący są mniejszością wobec ludzi tego świata, którzy na oślep idą pod 
szeroką bramę zgubienia. Jesteśmy posłani do nich, aby być światłem. Może 
właśnie dzięki Tobie ktoś spojrzy na Chrystusa? Może twoja codzienna postawa 
w pracy, szkole, domu będzie takim listem Pana Boga i wezwaniem do pójścia za 
Nim?   
 
Modlitwa Waltraud Froehlich 

 

Pobądźcie sam na sam z Jezusem, a On pocieszy Wasze serca i odbuduje Wasze 
zmęczone dusze. 
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Panie Boże Tobie oddaję ten czas modlitwy. Moje serce - pod Twoje panowanie. 
Proszę Cię Duchu Święty, abyś Ty przemówił przeze mnie.  Od ciebie pochodzi 
rada, moc, siła, wskazówki. Znajdujemy je właśnie w modlitwie, która zmienia 
nasze serca, rzeczywistość, która nas otacza. Panie Boże  
i Ojcze, w naszych doświadczeniach - fizycznych, psychicznych, duchowych, 
cielesnych pomóż nam szukać u ciebie pomocy. Wzmocnij tych którzy sobie nie 
radzą, wzmocnij osoby w podeszłym wieku. Twoje Słowa mają moc Panie - 
błogosław im, dodawaj sił, udzielaj Twojej bezgranicznej łaski i miłości, bądź im 
światłością na drogach, którymi ich prowadzisz.   
Wszechmogący Ojcze, Boże nasz, Ty znasz nasze myśli. Dopomóż nam, abyśmy 
podporządkowali się Twojej woli. Prosimy Cię Panie, umacniaj naszą wiarę, 
dodawaj zaufania do Ciebie i pewności, że będziesz zawsze z nami a swojej łaski  
i miłości nam nie odmówisz.  
O Boże, Duchu Święty, proszę Cię z ufnością, żebyś spoczął na nas i napełnił 
nasze serca tym, czego świat nam dać nie może - swoim Pokojem. Uwolnij nasze 
serca od pychy, niechęci i nieżyczliwości, od pogardy i chęci osądzania innych,  
a napełnij nas Twoją łaską i miłością.  
Naucz nas szczerze obcować z Tobą i naszymi bliźnimi, by Słowo Twoje było 
nam coraz droższe i coraz bardziej jasne. Daj abyśmy w tym Słowie poznawali 
Twoją Prawdę, umacniali się w wierze, a także w społeczności z Tobą Panie. 
Dziękujemy, że Słowo Twoje jest żywe i możemy wiele się nauczyć i lepiej 
poznać Ciebie.  
Spraw, aby zwiastowanie świąteczne dodało nam otuchy, ożywiło naszą nadzieję, 
wzmocniło tęsknotę za zbawieniem. Abyśmy mądrze wykorzystali czas, jaki od 
ciebie mamy, byśmy mogli usłyszeć kiedyś Twoje Słowo: sługo dobry i wierny, 
wejdź do radości Pana Swego. Amen 
 
Światło w Betlejem zgaśnie?  Ks. Bartosz Cieślar 

 
 

Świece, lampki i lampiony, świecidełka, ozdoby, gwiazdy… wszystko to 
symbolizuje adwentowe lub betlejemskie Światło Pana Jezusa. Wyraża też naszą 
tęsknotę za światłem w ciemnościach życia, za ciepłem, bezpieczeństwem. 
Światło jest tematem przewodnim świąt Bożego Narodzenia.  
Rzeczywiście Pan Jezus jest Światłością tego Świata. Sam to potwierdza w ew. 
Jana: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził  
w ciemności, ale będzie miał światłość żywota (J 8.12).  
Skojarzenie świątecznego światła z Panem Jezusem jest tak silne, że zapominamy 
o dalszym ciągu tego wątku. Pan Jezus utożsamia światłość nie tylko ze sobą.  
U Mateusza tak mówi: Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto 
położone na górze.  
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Ciekawe, że My? Trudna sprawa. Dopóki z tym boskim Światłem utożsamiamy 
jedynie Pana Jezusa, łatwiej nam pozostać w neutralnym polu niezdecydowania. 
To On ma świecić. To On ma działać. Ratować i głosić. A my? Nie. No jak.   
Ap. Paweł podejmuje ten motyw w liście do Efezjan. Wyraźnie oddziela od siebie 
dwie rzeczywistości w jakiej przebywają ludzie. Lub pod wpływem której są. 
Światłość i Ciemność. Obie te (duchowe) rzeczywistości mogą niemal się stykać. 
Funkcjonują tuż obok siebie, jak mąż i żona, brat z bratem. Wg Pawła 
chrześcijanie różnią się od ludzi tego świata właśnie tym, że kiedyś byli 
ciemnością (byli jej podporządkowani) a teraz są światłością (służąc swemu 
Panu).   
Pięknie ujął to w słowach: Byliście bowiem niegdyś ciemnością, 
 a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości (Ef 5,8).  
Pozwól, że zapytam: Czy zdarzyło ci się zapalać świecę lub zapałkę, która za nic 
nie chciała płonąć? Być może wilgoć lub inne czynniki sprawiły, że świeca lub 
zapałka stała się bezużyteczna? Latarka, nawet ta profesjonalna - bez baterii lub 
akumulatora nie pomoże w ciemności.  
Pismo mówi, że wierzący są światłem. Jakim światłem? Oczywiście Bożym 
światłem w tym świecie. A światło zawsze rozprasza mrok. Pozwala widzieć 
wyraźniej barwy, kolory, ale też i różnego rodzaju zanieczyszczenia. 
Chrystus nazywając swoich uczniów światłem, wzywa ich do działania! O to 
chyba modli się autor pieśni Mą wiarą patrzę wzwyż, gdzie w 3 zwrotce pisze: 
Niech sercu łaska Twa sił w mej słabości da, mój zapał wzmóż! Ku Tobie miłość 
ma niech czysta stale trwa, Tyś, Panie, za mnie zmarł, chcę płonąć już! 
Jeśli więc uda nam się zatrzymać w refleksji nad znaczeniem tych Świąt, gdy 
zapalimy świece na wigilijnym stole, gdy zwrócimy uwagę na światło 
świątecznych ozdób… dziękujmy Bogu za Światło, z którym do nas przychodzi, 
jednocześnie módlmy się i prośmy, by Pan czynił z nas swoje Światła w tym 
świecie. Światła, które niosą nadzieję i miłość. Ewangeliczne wezwanie do 
upamiętania. Działanie na chwałę Zbawiciela.  
 
Dzwony na wieży kościoła w Żorach 
 

Przede wszystkim serdeczne podziękowanie dla was, drodzy parafianie, którzy 
odpowiedzieliście tak szczodrze na awarię naszych dzwonów. I to w tak trudnym 
roku, gdzie chyba każde gospodarstwo domowe odczuło skutki pandemii. 
Serdeczne podziękowanie dla was drodzy bracia i siostry spoza naszej parafii, 
którzy odpowiedzieliście na ogłoszenia i informacje o podjęciu koniecznych prac.  
Po konsultacjach z konserwatorem zabytków, doprecyzowaliśmy szczegóły 
wniosku i dokumentacji. Na tą chwilę przygotowywana jest po stronie 
wykonawcy dokumentacja techniczna stelaża dzwonów a dokładniej mówiąc, ich 
odpowiednie mocowanie, aby nie szkodzić wieży kościoła. Po otrzymaniu tej 
dokumentacji, składamy wniosek do katowickiego konserwatora o zgodę na 
remont.  
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Niestety preliminarz budżetowy naszego miasta nie przewidział żadnych środków 
na remonty zabytków w roku 2021. To znaczy, że nie będzie możliwości 
składania wniosków o dotację. Możemy jedynie w roku następnym ubiegać się  
o refinansowanie części (nie wiadomo jakiej) poniesionych kosztów.  
Na chwilę obecną zebraliśmy 16.690 zł. na remont dzwonów naszego kościoła. 
W styczniu 2021r. Rada Parafialna podejmie stosowną decyzję co do czasu  
i zakresu prac, o czym poinformujemy w ogłoszeniach.  
 
Czynności parafialne  
 

W minionym miesiącu pożegnaliśmy w Warszowicach śp. Gustawa Hejnoła  
a w Żorach pożegnaliśmy śp. Annę Wolnarek.   
 
Ogłoszenia 
 

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. 
W Żorach dalej obowiązują zapisy na nabożeństwo.  
2. Kancelaria przyjmuje zapisy na prenumeratę Zwiastuna na rok 2021 w cenie 
130 zł. Można też prenumeratę opłacić przelewem na konto żorskiej parafii  
z dopiskiem „Zwiastun”.  
3. Dziękujemy serdecznie za opłacane składki parafialne i inne ofiary. Pomimo 
tak znaczącej różnicy co do frekwencji osób na nabożeństwie w porównaniu  
z okresem przed pandemią, byliśmy w stanie utrzymać nasz budżet i zamknąć rok 
na plusie. Dziękujemy Bogu za Jego wierność i łaskę.  
 

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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…by sprawił według bogactwa chwały swojej, 
żebyście byli przez Ducha jego mocą  

utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, 
żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, 

a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, 
zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, 

jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, 
i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie 
poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 

 

Za ap. Pawłem, z najlepszymi świątecznymi życzeniami  
Bożej ochrony, mądrości i prowadzenia 

ks. Bartosz i Ewa Cieślar 
 

 
 

Kontakt 
 

ks. Bartosz Cieślar – proboszcz - tel. 502-311-641 
e-mail: zory@luteranie.pl 
 
Kancelaria czynna w poniedziałek 9:00-12:00 i 20:00-20:30 
wtorek 9:00-12:00;  
piątek 9:00-12:00 i 15:00-16:00 
niedziela: 30 min. po nabożeństwie. 


