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Przywitanie Ks. Bartosz Cieślar 
 

Przyszłość! Zawsze pozostaje niezbadana. W czasie trwającej 
pandemii wydaje się być jeszcze bardziej zagadkowa. Stojąc  
u progu Nowego Roku zwykle życzyliśmy sobie, aby był „lepszy 
od poprzedniego”. Niektórzy, z lekką dozą humoru dodawali: „oby 
nie było gorzej”. Cóż… chociaż zdrowe poczucie humoru jest 
ważne, to ważniejszy wydaje się być teraz rozsądek, rzetelna 
informacja, spójne i chociaż w miarę logiczne decyzje rządzących. 
Módlmy się o nich!  
W rzeczywistości kościelnej czy parafialnej też pojawiają się 
pytania o przyszłość, szczególnie naszą przyszłość w Kościele. 
Nasze dotychczasowe przyzwyczajenia zostały poddane próbie. 
Obostrzenia zmusiły nas do zamknięcia niektórych form, otwarcia 
się na nowe, nie zawsze lepsze, po prostu „awaryjne”. Nawet, gdyby 
wszystkie ograniczenia i zagrożenia Covidem zniknęły dzisiaj, 
pozostaje wiele pytań o kształt naszego Kościoła i wspólnot 
rozsianych po różnych częściach kraju.  
Módlmy się o nas! W kategoriach duchowych znajdujemy się  
w strategicznie ważnym momencie. Naprawdę! Widzisz to? Nasza 
postawa i zaangażowanie w modlitwę przynosi skutek! 
Potrzebujemy dużo mądrości, ale też wizji tego, w jaką stronę Bóg 
chce nas poprowadzić.  
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Hasło miesiąca: 
Wielu mówi: Kto ukaże nam 
dobro? Wznieś nad nim światło 
oblicza swego, Panie! Ps 4,7 
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Nie możemy działać po omacku, wg utartych schematów, jak pług, 
torując drogę sobie samym. Kościół jest własnością Pana Jezusa  
i Jego prowadzenia, wskazówek i wytycznych potrzebujemy 
najbardziej. Pomodlisz się o to?  
Dziękuję!  
 
Ja bałwan     Damian Płucienniczak 

 

Jestem świadomy skojarzeń, jakie pojawiają się w naszych 
głowach, szczególnie zimową porą, gdy pada słowo bałwan. Tym 
razem jednak nie chodzi mi o śniegowego przyjaciela w czapce,  
z pomarańczowym nosem.  
Bałwan w innym znaczeniu to idol, fałszywy bóg, osoba odbierająca 
chwałę, w miejsce należne jedynie Bogu. Stąd słowo bałwo-
chwalstwo, czyli oddawanie czci bałwanom.  
Szkoda, że nie możemy sprowadzić znaczenia bałwochwalstwa 
tylko do pogańskich kultur, religii, wyznań, które wprost oddają 
cześć figurkom, obrazom, zmarłym itd. Moglibyśmy odetchnąć  
z ulgą - jak ten faryzeusz w świątyni przy celniku - że nas to nie 
dotyczy, nie jesteśmy jak ONI.  
Pycha. Nasz odwieczny wróg. 
Szatan jest niezwykle przebiegły i inteligentny. Wykorzystuje 
bałwochwalstwo w różny sposób. Ten najbardziej przez niego 
sprawdzony a dla nas zbyt subtelny, by go rozpoznać, to ten 
pradawny, sięgający ogrodu Eden. Możesz być jak Bóg. Pomyśl 
tylko o sobie. Skup uwagę na swoich marzeniach, pragnieniach, 
westchnieniach. Zajmij się sobą!  
Ludzkość zajmuje się sobą od tysiącleci. Zaszczepiona przez diabła 
wiara, że rzeczywiście możemy być jak Bóg, pozostała w nas żywa 
po dziś dzień. Pragniemy być jak Bóg albo za wszelką cenę chcemy 
się Nim stać. Wszystko wiedzieć, umieć, wszystko zdobyć, 
pokonać, nad wszystkim zapanować. Oczywiście wszystko 
odpowiednio zaprawione zwodniczymi argumentami: przecież to 
dla lepszego dobra, dla mojej rodziny, dzieci, żony, pracy, kraju itd.  
Hm… Świat stara się nam wmówić, na wszelkie sposoby nakłonić 
do wiary, że możesz być jak Bóg! Możesz być kim chcesz! Sięgnij. 
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Sprawdź. Spróbuj. Metodami na to jest kultura, reklamy, media, 
inni ludzie, status, prestiż. Pogoń za lepszym życiem.  
Gdyby tylko nie ten upływający czas... znój życia, choroby, starość, 
brak sił i przeciwności… Zobacz - gdyby nie one, wiara w naszą 
potęgę byłaby prawie niczym nieograniczona! Dlaczego więc?!  
Drogi czytelniku, epidemię bałwochwalstwa często leczą właśnie 
nasze słabości. One są dla nas sygnałem, że NIE jesteśmy i NIE 
będziemy bogami. Syn marnotrawny też wierzył, że cały świat 
trzyma w swoim ręku. Ale nadszedł czas przebudzenia. 
Opamiętania się i powrotu do Domu Ojca. 
A gdzie ty jesteś? Kim chcesz być? Co jest celem twoich wysiłków?  
Poświęć chwilę, by nad tymi pytaniami pomyśleć. Porozmawiaj  
o nich z Panem Bogiem. Posłuchaj, co On chce ci powiedzieć.   
 
Kilka wiadomości z Kościoła 
Prześladowanego 

 Źródło: Open Doors 

 

1. Ustawa o Kościele Ewangelickim uchwalona przez rząd Laosu  
w grudniu 2019r. przyznaje chrześcijanom prawo do spotykania się 
na modlitwę i utrzymywania kontaktów z chrześcijanami  
z zagranicy. Są oni jednak zobowiązani do samodzielnego 
finansowania swojej działalności oraz do przestrzegania laotańskich 
przepisów ustawowych i wykonawczych. 
W praktyce jednak o losie chrześcijan decydują władze lokalne, 
które lekceważą przepisy państwowe. Tak było z siedmiorgiem 
chrześcijan, którzy w październiku zostali wypędzeni z wioski  
w prowincji Saravan. Władze lokalne nie pozwalają im odbudować 
zniszczonych domów, co jest sprzeczne z Ustawą o Kościele 
Ewangelickim, w którym rząd laotański przyznaje chrześcijanom 
pewien stopień wolności religijnej. Obecny przypadek ukazuje 
bezradność chrześcijan w ich lokalnym środowisku  
i bezskuteczność regulacji rządowych. 
2. Analityk z grupy badawczej Open Doors wyjaśnia, dlaczego 
prześladowanie chrześcijan jest największe w środowiskach 
wiejskich. Otóż dlatego, że przywódcy wiosek, przywódcy religijni 
i animiści uważają, że obecność chrześcijan jest uciążliwa dla 
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duchów, sprowadzając tym samym pecha na daną społeczność.  
W roku 2020 byliśmy świadkami wielu przypadków dyskryminacji 
i prześladowań chrześcijan ze strony rodziny i sąsiadów, którzy 
utrzymują stare tradycje wierzeń zabobonnych i magicznych. 
Dziękujmy Bogu za to, że nasi bracia są światłością w ciemności 
pogańskich religii i świadectwem wolności od pogańskich 
zniewoleń. Módlmy się o ochronę dla nich i wsparcie wobec 
wrogości środowiska, w którym żyją.  
3. Kamerun: „Prosimy, módlcie się za… naszych 
prześladowców”. Droga była prawie nieprzejezdna. Głębokie 
dziury i odsłonięte korzenie drzew sprawiły, że dotarcie partnerów 
Open Doors do wioski kosztowało ich wiele trudu. Pragnęli 
odwiedzić chrześcijan, okazać im wsparcie i dostarczyć bardzo 
potrzebne i wyczekiwane zapasy dla ponad 300 rodzin 
mieszkających w okolicy. Po licznych atakach islamskich 
ekstremistów z Boko Haram obszar ten został ogłoszony „czerwoną 
strefą”, a sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i dostaw jest 
dramatycznie zła. Podczas wizyty uczestniczymy w nabożeństwie  
i rozmawiamy z mieszkańcami wioski. W niedzielę członkowie 
wspólnoty, z których większość dla bezpieczeństwa mieszka  
w górach, zjeżdżają do kościoła we wsi. „Przychodzą jeden po 
drugim”, wyjaśnia duchowny, „a kiedy jest już nas trochę, 
zaczynamy nabożeństwo”. Na zewnątrz 15-letni Dieudonne stoi na 
straży w cieniu drzewa, uzbrojony w Biblię i kij. „Jeśli coś zobaczę, 
natychmiast informuję pozostałych. Zło nie robi sobie przerwy 
nawet w niedzielę”. 
Wielu chrześcijan, którzy otrzymują pomoc, prosi nas o modlitwę 
za nich – ale także za ich wrogów. „Proszę, módl się, aby Bóg 
pomógł nam w sprawie Boko Haram, którzy nieustannie nas 
atakują. Proście też Boga, aby zmienił ich serca, ponieważ to, co 
robią, nie jest dobre”, mówi Halima. Amadou potwierdza: „Modlę 
się, aby Pan sprawił, żeby oni wszyscy uwierzyli w Jezusa 
Chrystusa. Bo wiem, że apostoł Paweł również prześladował 
chrześcijan”. 
Według amerykańskiego Centrum Badań Strategicznych w Afryce 
liczba ataków w regionie Dalekiej Północy wzrosła w ciągu 
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ostatnich 12 miesięcy o 90%. Armia kameruńska próbuje bronić 
wiosek, ale zwykle przybywa za późno. Długo po tym, jak terroryści 
opuszczają zniszczone wioski i zrozpaczonych ludzi. 
4. W Wigilię 24 grudnia terroryści z Prowincji Zachodnio-
afrykańskiej Państwa Islamskiego, grupy Boko Haram, zaatakowali 
miasto Garkida w stanie Adamawa, lokalnym obszarze rządowym 
Gombi. Zdewastowano i ograbiono kilka kościołów. Sprawcy 
uprowadzili pięciu chrześcijan i zamordowali ich. Pamiętajmy  
w modlitwie o ich bliskich.  
Dziękujemy za każdą modlitwę o prześladowany kościół!   
 
Modlitwa  Waltraud Froehlich 
Panie Boże, kochany Ojcze. Z całego serca dziękujemy Ci za Twoje 
wszelkie dobrodziejstwa wniesione w nasze ziemskie życie. 
Przeszliśmy przez rok 2020, który był dla naszego pokolenia, na 
całym świecie, bardzo trudnym rokiem. Ale Ty Panie byłeś z nami 
przez wszystkie dni minionego roku. Za sobą mamy doświadczenia 
dobre i złe. Z tym, co nas boli i smuci przychodzimy do Ciebie z 
wiarą i ufnością, bo Ty jesteś naszym Ojcem i pragniesz naszego 
pokoju. Ufamy, że wszystko dobrze czynisz, choć nie wszystko 
rozumiemy.  
Panie Jezu Chryste, Pasterzu i Przewodniku! W Twoim imieniu 
wkraczamy w nowy, nieznany nam rok. Nie wiemy co nam 
przyniesie, jesteśmy jednak pewni, że Ty nas nie opuścisz, lecz 
będziesz nas strzegł, dodawał sił, zdrowia, posilał Twoim Świętym 
Słowem, które zapewnia nas o Twojej miłości i wierności. Niech 
nas nic nie dzieli od Ciebie i nic nas nie rozłączy. Dopomóż nam 
właściwie pełnić Twoją wolę. Daj, abyśmy szli nieustannie  
i konsekwentnie drogą, którą nam wyznaczyłeś. Dopomóż nam 
doceniać uciekający szybko czas naszego życia.  
Prosimy Cię udziel nam Ducha Świętego, by nasze serca pałały 
wiarą i miłością ku Tobie i bliźnim. Zachowaj swoje dzieci  
w jedności Ducha. Umocnij i utwierdź naszą wiarę, byśmy w tym 
roku mogli oglądać Twoją moc i chwałę.  
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Jezu Chryste, Zbawicielu nasz. Tylko Ty jesteś godzien naszej czci 
i chwały, a wielkość Twoja jest nie zgłębiona. Panie, dziękujemy Ci 
za cały Kościół na ziemi. Prosimy Cię o chrześcijan, którzy są 
prześladowani za wiarę w tak wielu krajach. Prosimy Cię o siłę dla 
nich i wytrwałość, by ich wiara nie gasła w poszukiwaniu  
i krzewieniu Twojego Świętego Słowa. Okaż Panie Jezu Swoją 
chwałę całemu światu. Niech Twoja Ewangelia rozbrzmiewa na 
całym świecie, tam, gdzie jeszcze jej nie słyszano i tam, gdzie o niej 
zapomniano. Dopomóż nam wszystkim znaleźć drogę zbawienia, 
wytrwać na niej cierpliwie i iść nią wiernie do ostatnich dni życia, 
abyś nas mógł dzięki Twej łasce i miłości wprowadzić do Swej 
wiecznej chwały. Wszystkie pozostałe prośby powierzamy Tobie  
w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przez Swego Ducha Świętego. 
Amen 
 
Dołącz do modlitwy 

Dziękujemy: Prosimy: 
1. Za rok 2020, Boże wsparcie  
i wierność wobec naszych Parafii, 
2. Za Jego Słowo i obietnice, które 
inspirują, wzmacniają i kierują 
naszym życiem,   
3. Za siły, które nam daje wobec 
przeciwności,  
4. Za pomyślny przebieg operacji 
Piotrusia. 
5. Za wspólnotę, którą możemy 
tworzyć pomimo pandemii.  

1. O mądrość i Bożą wizję dla naszych 
parafii i poszczególnych grup 
parafialnych, 
2. O działanie Ducha Świętego  
w naszym życiu,  
3. O chorych pośród nas,  
4. O prześladowanych chrześcijan,  
5. O tegoroczny Tydzień Ewan-
gelizacyjny w Dzięgielowie,  
6. O parafialny budynek „przed-
szkola” w Żorach, 

 
Rok tożsamości luterańskiej  Źródło: luter2017.pl 

 

Roku 2021, decyzją Synodu Kościoła, obchodzimy w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jako 
Rok Tożsamości Luterańskiej. Czy 
luterańska tożsamość ma jakiekolwiek 
znaczenie w świecie, w którym tożsamości 
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wyznaniowe, przynajmniej w odniesieniu do chrześcijaństwa, zdają 
się zatracać sens? Odpowiedź musi sprowadzać się do osoby Pana 
Jezusa, który jest kluczowym wyznacznikiem luterańskiej 
tożsamości. 
Jako luteranie mamy szczególne rozumienie historii o Jezusie, który 
przynosi ratunek od grzechu, śmierci i władzy diabła, wyzwalając 
człowieka z niewoli grzechu, abyśmy jako wyzwoleni i odrodzeni 
służyli Bogu i naszym bliźnim. Nie chodzi o nasz wysiłek lub dobro 
czy ciężką pracę, ale o łaskawą wolę Boga, że zechciał być dla nas 
miłosierny. To łaska Boża nas łączy i sprawia, że jesteśmy 
luteranami. 
 
Czynności parafialne 
 

• Do społeczności parafii w Żorach dołączyły w akcie 
konwersji Magdalena Błażyca i Weronika Drózd.  

• Pożegnaliśmy w Żorach śp. Pawła Pinkasa.  
 
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, lub 
trochę wcześniej na konto parafii. Kwota ofiary zawsze jest 
anonimowa. Dziękujemy!  
 
Ogłoszenia (Żory)  
1. Od 5 stycznia żorskie mieszkanie parafialne jest już wynajęte. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam  
w pracach remontowych. 
2. W styczniu rozpoczęliśmy rozmowy i konsultacje  
w sprawie budynku „przedszkola” co do jego przeznaczenia i stanu 
technicznego. Mamy za sobą spotkania z dyrektorem 
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chrześcijańskich przedszkoli, budowlańcami oraz Panią Natalią - 
Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, w sprawie 
pozyskania ewentualnych dotacji. Gotowe wnioski z tychże 
rozmów zostaną omówione na najbliższym spotkaniu rady 
parafialnej  
a następnie opublikowane w biuletynie parafialnym. Póki co, 
zaznaczę, że w ostatnich miesiącach spotkaliśmy się ze sporym 
zainteresowaniem naszym budynkiem, niestety za każdym razem 
rezygnacja z wynajmu dotyczy tego samego: 1. Budynek wymaga 
zbyt dużych nakładów remontowych w celu rozpoczęcia 
(jakiejkolwiek) nowej działalności; 2. Użytkowanie piętra nie jest 
możliwe ze względu na obowiązujące przepisy. Cdn.  
 
Kontakt 
 

Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar  
tel. 32/435 01 24 kom. 502 311 641 
e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl 

Katecheta – mgr teol. Tomasz Marek  
tel. 506 147 506 
 

Parafia Ewangelicka w Żorach 
ul. Osińska 4; 44-240 Żory  
tel: 32/435 01 24;  
e-mail: zory@luteranie.pl  
konto:  
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

Parafia Ewangelicka w Warszowicach 
ul. Boryńska 1; 43-254 Warszowice  
tel: 32/435 01 24;  
e-mail: warszowice@luteranie.pl 
konto:  
42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek 9:00-12:00 i 20:00-20:30 

wtorek: 9:00-12:00 
środa: kancelaria nieczynna czwartek: kancelaria nieczynna 

piątek: 9:00-12:00 i 15:00-16:00 
niedziela: po nabożeństwie 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów materiałów 
wykorzystanych w Biuletynie Parafialnym 

 
 

 


