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Przywitanie Ks. Bartosz Cieślar 
 

Statystyki, rachunki, sprawozdania, preliminarze. Przygotowując się do 
sprawozdawczych Zgromadzeń Parafialnych, spisujemy to, co za nami  
i zakładamy to, co może się wydarzyć w nowym roku. W sferze naszej wiary 
każda niedziela jest swego rodzaju podsumowaniem (sprawozdaniem) minionego 
tygodnia i przygotowaniem do kolejnego. Każda spowiedź jest obrachunkiem 
sumienia. Każda Komunia to deklaracja zaufania i nadziei co do przyszłości.  
Uzupełniając przeróżne rubryczki, towarzyszyła mi myśl: Jak niewiele wiemy! 
Jak kruche i wątłe są nasze plany. Przypominają mi się lata wczesnego 
dzieciństwa, gdy z dziadkiem odwiedzaliśmy domek prababci, pod lasem, u stóp 
Równicy. Powrót do domu nie należał do najprzyjemniejszych. Ledwo 
wydeptana ścieżka między polami, zupełnie ciemno i, dla kilkuletniego dziecka, 
strasznie J. Ale dziadek szedł tak, jakby wszystko widział! Trzymając go za 
rękę… zawsze bezpiecznie wracałem do domu.  
Tak. Niewiele wiemy. Nie widzimy przyszłości. Jednocześnie stale odkrywamy, 
jak wielki i wierny jest Bóg! On już tam jest… w marcu, sierpniu czy listopadzie. 
On wie! Nic Go nie zaskoczy, nic nie pokona. Z Kimś takim warto spędzać czas 
i jego kurczowo się trzymać, by w ten sposób uczynić nasze kroki pewniejszymi 
i dotrzeć bezpiecznie do celu!  Psalmista pisał tak; W nocy nie ulękniesz się 
strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co 
niszczy w południe. Albowiem Pan jest twoją ucieczką jako obrońcę wziąłeś sobie 
Najwyższego (Ps. 91). Czy tak jest w twoim życiu?  
 
Papierowy Jezus     Damian Płucienniczak 

 

Obraz Jezusa w oczach tego świata jest mocno zniekształcony. Nie chodzi 
oczywiście o Jego cielesny wygląd, tak różnorodnie przedstawiany na obrazach  
i grafikach. Chociaż dla nas, ludzi, fizyczny wygląd często wydaje się istotny, to 
nieporównywalnie ważniejszy jest obraz charakteru, kompetencji, władzy i mocy, 
jaką niesie za sobą obraz trójjedynego Boga. 
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Hasło miesiąca: 
Radujcie się z tego, iż imiona 
wasze w niebie są zapisane.  

Łk 10,20 
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Zauważyłem, że świat podkreśla dwa obrazy Pana Jezusa. Pierwszy prezentuje 
bezbronnego, słodkiego i zdanego na łaskę świata i ludzi niemowlaka, leżącego 
w żłobie. Drugi ukazuje słabego, głęboko uduchowionego filozofa, który dzieli 
się ze światem mądrymi i etycznymi wskazaniami. 
A jak jest naprawdę? Czy Bóg poddał Syna i swój plan zbawienia pod łaskę  
i niełaskę ludzi? Jaki jest Bóg według Pisma Świętego? 
Patrząc na dziecko, uzasadnione są skojarzenia bezbronności i słabości. Ale Bóg 
wiedział, jak potoczy się historia, powołując Jezusa do życia w łonie Marii. Nic 
nie pozostawił przypadkowi (co udowadniają spełnione proroctwa). Jezus tak 
naprawdę nigdy nie był bezbronny i poddany człowiekowi, ani tym bardziej 
ślepemu losowi. Bóg czuwał nad swym Synem, umieszczając Go w konkretnym 
miejscu i czasie, a kiedy trzeba było - dbał o Jego bezpieczeństwo. Sam Jezus w 
sposób świadomy i dobrowolny nie sięga po dostępne mu środki, chociaż może, 
co sam sugeruje w ew. Mateusza 26,53-54: Myślisz, że mój Ojciec nie wystawiłby 
mi co najmniej dwunastu anielskich legionów, gdybym Go o to poprosił? Lecz jak 
wówczas wypełniłyby się zapowiedzi Pism, że to wszystko musi się stać?  
Drugi obraz prezentuje Jezusa ludzkiego, takiego jak my, który nie szafuje 
boskimi atrybutami na prawo i lewo, jak tylko chce. Jezus całkowicie odkłada 
wszystkie swoje boskie zdolności, gdy chodzi o Niego. Jeśli je używa, czyni to 
ku chwale Ojca, wypełniając plan zbawienia, czyli: przekonać, dotrzeć, do 
ludzkich serc. Uzasadnić czynami swoje słowa. W ten sposób Bóg Ojciec poprzez 
Syna objawionego jako Sługa, wyraża właśnie pełnię łaski, miłości i dobrych 
intencji. To, co wydaje się na pierwszy rzut oka słabością, tak naprawdę jest Jego 
mocą. 
Warto poznawać Boga przez pryzmat całego Pisma Świętego. Chociaż Bóg jest 
jeden, objawia się w różny sposób, co widać w porównaniu Nowego ze Starym 
Testamentem. Każdy z etapów Bożego objawienia, coś mówi nam o charakterze 
i osobie Boga, Jego postrzeganiu grzechu, sprawiedliwości, ale i łaski, i miłości. 
Pamiętajmy, że najdokładniejszym objawieniem się Boga jest Jego Syn.  
Rzeczywiście, każdy z nas daleki jest od pojmowania natury Boga i jego 
standardu dobra i zła. Z łatwością przychodzi nam przyrównywać Boga do 
naszych zasad. Jeśli sami nie mamy nic sobie do zarzucenia, to Bóg zapewne też. 
Tak? Jakub ostrzega nas przed takim myśleniem słowami: Bo gdyby ktoś 
zadośćuczynił całemu Prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu, i tak 
byłby winien naruszenia całości. (Jk 2, 10).  
Paweł w liście do Rzymian 3, 23 pisze: Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej 
chwały. 
Bóg nie jest taki jak my. Jest ogniem trawiącym, przed którym nie jest  
w stanie o własnych siłach ostać się żaden człowiek. Mimo tego traktujemy jego 
imię jako przerywnik w błahych rozmowach. Niczym przekleństwo, rzucamy 
Jego świętym imieniem, jakby to był przecinek w zdaniu. Czy nie przed tym 
ostrzega drugie przykazanie?  
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Nie lekceważmy Boga, jego wyciągniętej ręki w ludzkim ciele. Uczmy się  
i poznawajmy Go, sięgając regularnie do Biblii. On pokochał nas tak, że 
postanowił zapłacić krwią Pana Jezusa za nasze grzechy. Wartość tej krwi 
przewyższa wszystkie ofiary i skarby całego wszechświata. To jest cena, jaką 
zapłacił Bóg, aby przynieść nam ratunek i nadzieję.  
Jezus, Syn Boży, to nie stateczek z wątłej kartki papieru. Papierowy Jezus nie 
istnieje. On jest Królem, Twierdzą, Skałą i Arką, w której znajdziesz schronienie, 
przebaczenie i ukojenie. Czy znasz takiego Boga? 
 
Kilka wiadomości z Kościoła 
Prześladowanego 

 Źródło: Open Doors 

 

1. W wielu krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach, gwałtownie wzrasta 
wykorzystanie technologii jako nadzoru cyfrowego. Nowe formy inwigilacji, 
którym poddawani są chrześcijanie, uniemożliwiają im swobodne wypełnianie 
potrzeb wiary. W lutym ukazała się informacja, że grupa chińskich chrześcijan 
korzystała z platformy wideo, aby uczestniczyć w nabożeństwie przez Internet. 
Dzień później część z nich została wyprowadzona z domów w kajdankach. 
Jedynym powodem ich aresztowania było to, że brali udział w internetowym 
nabożeństwie. Pandemia Covid 19 dała silny impuls do ekspansji rządowych 
technologii inwigilacyjnych. Ale już wcześniej kościoły stały w obliczu 
ogromnych wyzwań, jak wyjaśnia Sonya z Azji Środkowej: „Często policja 
dowiaduje się o czasie i miejscu potajemnie organizowanych spotkań poprzez 
podsłuchy.” 
2. NIGERIA: kolejny atak na szkołę, 42 osoby porwane. Około 2 nad ranem  
17 lutego nieznani napastnicy wtargnęli do Science College w Kagara w stanie 
Niger. Część nauczycieli i uczniów została zmuszona do opuszczenia terenu 
szkoły razem z terrorystami. Porwania chrześcijan i umiarkowanych 
muzułmanów przez islamskich ekstremistów, czasami połączone z żądaniem 
okupu, osiągnęły w północnej Nigerii poziom, który staje się nie do zniesienia. 
3. W grudniu ubiegłego roku w okresie świąt Bożego Narodzenia muzułmańscy 
ekstremiści ze wzmożoną intensywnością nachodzili i szykanowali chrześcijan 
nawróconych z islamu w północnym Bangladeszu. Regularnie pojawiali się  
w domach wierzących i zmuszali ich do wyrzeczenia się Jezusa.  Oprócz 
nachodzenia chrześcijan w domach, muzułmańscy ekstremiści w tej 
miejscowości głośno ogłaszali, że wszyscy, którzy przeszli na chrześcijaństwo, 
muszą powrócić do islamu, w przeciwnym razie nie będą mogli pozostać  
w wiosce – relacjonował dalej Ilyas. „Mówili, że użyją wszelkich dostępnych im 
środków, aby pozbyć się z wioski chrześcijan”. Już teraz chrześcijanie są tu 
poważnie marginalizowani: „Muzułmanie nie chcą mieć nic wspólnego  
z chrześcijanami, nie handlują z nimi, nie rozmawiają z nimi, nie pozwalają 
chrześcijanom pracować na polach. Chrześcijanie są całkowicie 
marginalizowani”. 
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4. IRAN: Władze kraju informują o sukcesach w walce z chrześcijanami. Irańska 
agencja informacyjna FARS doniosła o aresztowaniach członków 
chrześcijańskiej „siatki” w kilku prowincjach kraju. Aresztowani zostali uznani 
za sprawców „demoralizacji” i winnych „promowania konwersji religijnej”. 
Eksperci ONZ wystosowali do rządu irańskiego pismo, w którym wyrazili 
sprzeciw wobec systematycznym prześladowaniom chrześcijan w Iranie. 

 
Zachęcamy do modlitwy o prześladowany kościół! 

 
 
Modlitwa  Waltraud Froehlich 
 
Panie Boże, Ty jesteś najwyższym Sędzią sprawiedliwym, dobrym Bogiem, 
najlepszym Lekarzem. Oddajemy Ci chwałę, cześć i uwielbienie.  Dziękujemy Ci 
Panie Boże, Ojcze Wszechmogący za wszelkie dobro, którym nas obdarzasz 
każdego dnia. Za wszystko nasz Stwórco i Panie pragniemy uwielbiać Cię, czcić 
i wysławiać imię Twoje dopóki żyjemy.  
Panie usuń z naszych serc pychę, nienawiść, przygnębienie, zaniedbanie. Prosimy 
Cię, skrusz nasze serca i uczyń je zdolnymi do wspólnego życia. Niechaj nasze 
serca wydają dobre owoce: ufności, pokoju, sprawiedliwości i nadziei. Wówczas 
miłe będzie życie w naszych domach, wśród społeczności. Szczęśliwy będzie 
naród, a Kościół pełen Twojej chwały.  
Spraw abyśmy byli chętni, by służyć pomocą naszym bliskim i okazywać 
życzliwą pomoc każdemu człowiekowi według swojej możliwości. Panie 
kochany przychodzimy do Ciebie ze wszystkimi ciężarami  
i korzystając z zachęty Twego Słowa, zrzucamy na Ciebie wszystkie nasze troski. 
Do Twoich stóp składamy nasze bóle, smutki i niepokoje, a pod Twoim Krzyżem 
nasze grzechy i przewinienia. Spraw Panie abyśmy chodzili ścieżkami 
wskazanymi przez Ciebie, by nie błądzić według naszej woli, lecz według Twojej 
woli. Panie Wszechmogący, dodaj nam sił, wytrwałości w wierze, abyśmy tego 
ślubowania dochowali do końca dni naszych. Wielki, potężny Boże, Ty jesteś 
naszą opoką i wsparciem. Zawsze i niewzruszenie możemy na Tobie polegać. 
Codziennie wzmacniasz nas w naszej bezsilności. Dziękujemy Ci za moc, którą 
nas obdarzasz, za wielką Twoją miłość. Panie i Boże udziel nam pokoju, 
błogosławieństwa, miłości, miłosierdzia, dla Twego Syna i Pana i Zbawiciela 
naszego, Jezusa Chrystusa, przez moc Twego Ducha Świętego. Amen. 
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Dołącz do modlitwy 
 

Dziękujemy: Prosimy: 
1. Za 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 możliwość odprawiania 
nabożeństw, pomimo obostrzeń, 
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 remont centralnego ogrzewania  
w Warszowicach,  
6. O parafialny budynek „przedszkola” 
w Żorach.  

 
Statystyka za 2020r.   
 

Warszowice Żory 
Aktualna liczba parafian: 203  
Liczba osób wpisanych: 5 
Liczba pogrzebów: 6 
Liczba konfirmantów: 2 
Liczba ślubów: 1 
 

Aktualna liczba parafian: 769 
Liczba osób wpisanych: 14 
Liczba pogrzebów: 7 
Liczba konfirmantów: 13 
Liczba ślubów: 1 

 
Sprawozdanie z życia parafii - wersja 
skrócona 

Ks. Bartosz Cieślar 

 
Trudno porównać rok 2020 do którychkolwiek z poprzednich. Życie parafialne 
zostało całkowicie podporządkowane sytuacji pandemicznej. Najtrudniejszy 
okres przypada na przełom marca i kwietnia. W tym czasie nasze rozeznanie 
sytuacji było nikłe a jedynym źródłem informacji były media.  
Ważne w tym czasie było zdrowie naszych parafian oraz próba podjęcia 
odpowiedzialnych decyzji co do funkcjonowania parafii, w oparciu o wiedzę, jaką 
dysponowaliśmy. Niektóre, a może i większość decyzji podejmowaliśmy 
intuicyjnie, nie mając możliwości odwołania się do doświadczeń wcześniejszych 
lat ani pewności, czy praktyka okaże się właściwa.  
Do najtrudniejszych decyzji należało: 

1. Odwołanie nabożeństw z udziałem wiernych,  
2. Prowadzenie nabożeństw w pustym kościele,  
3. Szukanie nowego sposobu udzielania Komunii Świętej,  
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4. Wydania opinii co do organizowania poszczególnych spotkań parafialnych.  
Cieszę się, że zachowaliśmy ciągłość odprawiania nabożeństw przez Internet, za 
co szczególnie dziękuję organiście Szymonowi Jarzynie, naszym kościelnym 
oraz ekipie obsługującej transmisję.  
W czasie tego roku zawieszone zostały, z kilkoma wyjątkami, regularne próby 
chóru, szkółki niedzielne oraz koła Pań. Nieprzerwanie odbywają się spotkania 
modlitewne w trybie online, oraz spotkania z Biblią.  
W grudniu odbyło się próbne spotkanie modlitewne w kościele w formie 
wieczoru muzycznego. Inicjatywa ta ruszyła oficjalnie w lutym 2021 jako 
dodatkowa forma spotkania parafialnego dla parafian z Warszowic i Żor,  
w kościele, z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności.  
Skłaniam się ku wnioskowi, że w tak trudnym i nieprzewidywalnym roku 2020r. 
przeważająca większość naszych parafian miała możliwość uczestniczyć  
w nabożeństwach, fizycznie lub wirtualnie.  
Sytuacja pandemiczna z miesiąca na miesiąc pogłębia skutki ograniczeń na 
płaszczyźnie relacji, co głęboko dotyka również społeczności parafii. Nic nie 
zastąpi zwykłych spotkań, fizycznej obecności na nabożeństwach czy 
spotkaniach parafialnych.  
Kościół od samego początku opiera się na modlitwie, żyje i działa dzięki łasce 
Bożej. Prośmy Pana Kościoła, aby prowadził nas w swej mocy i mądrości.  
 
Czynności parafialne 
 

• Chrzest Św. przyjęła w Żorach Kamila Klaudia Sojka.  
• W Warszowicach pożegnaliśmy śp. Helenę Orawską a w Żorach Śp. Emila 

Dziadka, Adama Orlińskiego oraz Fryderyka Niedobę.   
 
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!  
 
Budynek „przedszkola” (Żory)  
 

W lutym Rada Parafialna w Żorach podjęła decyzję o konieczności wykonania 
generalnego remontu budynku „przedszkola”, mając na uwadze wizję powrotu 
tego budynku do jego dawnej roli - czyli właśnie przedszkola. Powodów takiej 
decyzji jest kilka: 
1) Budynek wymaga pilnego remontu ze względu na stan zachowania ściany od 
strony kościoła. Potrzebne jest wykonanie odwodnienia budynku oraz 
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przystosowanie piętra.  Obecne przepisy wyłączają całe piętro z użytkowania, 
pozostawiając do użytku jedynie parter. Jest to strata zarówno dla najemcy jak  
i parafii.   
2) Przywrócenie zastosowania budynku na przedszkole jest priorytetem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, co może pomóc na 
drodze pozyskiwania opinii czy oceny wniosku, projektu i koniecznych zmian.  
3) Aby przedszkole mogło funkcjonować, wymagane jest zwiększenie 
powierzchni użytkowej budynku o dodatkowe dwa pomieszczenia (przepisy). 
Mając na uwadze konieczną ingerencję w ścianę i fundament budynku od strony 
kościoła, przeanalizujemy możliwość dobudowy tychże powierzchni.  
Gorąco prosimy o modlitwy o całe przedsięwzięcie. Budynek jak i jego miejsce 
ma ogromny potencjał, który, być może uda się wykorzystać również pod 
działalność parafialną. To, co musimy zrobić, to dostosować budynek do 
obowiązujących przepisów a to niestety wiąże się z kosztami finansowymi. 
Wierzymy, że z Bożą pomocą uratujemy nasz budynek, by mógł służyć przez 
wiele następnych lat. A jeśli w jakikolwiek sposób możesz pomóc, daj znać! 
Dziękujemy! 
 
Wiadomości z Kościoła 
 
1. W wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł śp. ks. Cezary Jordan – proboszcz 
parafii ewangelickich w Zduńskiej Woli i w Wieluniu. 
Śp. ks. Cezary Jordan zmarł 20 lutego 2021 r. Nabożeństwo żałobne odbyło się 
w sobotę 27 lutego, w kościele ewangelickim w Zduńskiej Woli.  
2. Jak co roku, w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień 
Modlitwy. W tym roku liturgię do niego 
przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które 
na hasło przewodnie wybrały słowa: „Buduj 
na mocnym fundamencie”. 
Światowy Dzień Modlitwy skupia wokół siebie 
chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch 
ekumeniczny o ponad 130-letniej tradycji. Co roku 
w pierwszy piątek marca na całym świecie 
przedstawiciele różnych wyznań spotykają się 
na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały 
za każdym razem przygotowują chrześcijanki 
z innego kraju. Nabożeństwa ŚDM będą się także 
odbywać w Polsce.  
U nas spotkanie odbędzie się w piątek, 5 marca, o godz. 18:00,  
w kościele ewangelickim w Żorach. 
 
W czasie pasyjnym, jak co roku, zachęcamy do wsparcia diakonijnej akcji Dar 
miłosierdzia.	 W	 tym	 czasie	 obie	 Diakonie,	 Caritas	 i	 Eleos	 namawiają	 do	
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rezygnowania	 z	 drobnych	 przyjemności		
i	 przekazywania	uzyskanych	w	 ten	 sposób	 funduszy	
na	 cele	 akcji	 –	 pomoc	 osobom	 potrzebującym	 -	
leczenie	 i	rehabilitację	osób	starszych	 i	dzieci,	zakup	
leków	oraz	wszelką	pomoc	w	zależności	od	potrzeb.	
Będzie	 także	 kontynuować	 pomoc	 osobom	
dotkniętym	 skutkami	 pandemii,	 zwracając	 uwagę	
zarówno	na	ochronę	zdrowia	i	życia,	jak	i	dostrzegalne	
wykluczenie	 cyfrowe	dzieci,	 rodzin	 i	 osób	 starszych.	
Kartonowe	 skrzyneczki	 dostępne	 są	 przy	 wyjściu	 z	
kościoła.	 Można	 też	 wrzucić	 do	 wspólnej,	 większej	
skrzynki	przygotowanej	w	Kościele.	 

 
Rozliczamy 1% 
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Kącik dla dzieci 
 

Pokoloruj i wymień przynajmniej trzy sposoby na to, w jaki sposób możemy 
dziś spotykać się z Panem Jezusem. 

 

 
Odpowiedzi: 1. Czytając Biblię. 2. W modlitwie. 3. W kościele 
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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 i 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 

 

 
 

 


