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Przywitanie Ks. Bartosz Cieślar 
 

Wielki Tydzień to czas oczywistych napięć. Od radości błędnych ludzkich 
oczekiwań Niedzieli Palmowej, po gniew rozczarowanych Bogiem. Ból  
i samotność towarzyszą nie tylko Mesjaszowi. Towarzyszą także ludziom.  
Największe, elektryzujące napięcia mają jednak miejsce w rzeczywistości 
duchowej. Jest coś takiego? Jeśli wierzysz lub przynajmniej zakładasz istnienie 
Boga, przyjmujesz tym samym istnienie duchowego świata. Ten świat duchowy 
to nie tylko Bóg. To też duchowy przeciwnik - szatan i jego zwierzchność obecna 
w tym świecie. Trudno o lepszą okazję do zwrócenia na to uwagi niż Wielki 
Tydzień - tryumfalne i bezprecedensowe zwycięstwo Syna Bożego nad wszelką 
zwierzchnością. W kategoriach zarówno ziemskich (fizycznych) jak  
i duchowych. To właśnie Wielki Tydzień ujawnia największy i najpotężniejszy 
plan Stwórcy wobec pogrążonych w ciemności ludzi. To nie tylko zapłata za 
grzech. To swoista kaucja, prawo do wykupienia dusz będących w niewoli 
ciemności. To autorytet (władza) nad mocami ciemności, które w ukryciu 
związują strachem ludzkie serca, okrywają wstydem i obojętnością. Chrystus 
podejmuje wyzwanie. Dlaczego? Bo może. I chce. Dla chwały swego Ojca i dla 
naszego Zbawienia.   
 
Otwarte drzwi     Ewa Issel-Cieślar  

 

W czasie żydowskiego święta Paschy istotnym symbolem są otwarte drzwi  
i czwarty kielich zapowiadający proroka Eliasza, który przed nadejściem 
mesjasza ma powrócić z niebios, do których został zabrany (por. 2Krl 2,11–13). 
Wynika to oczywiście z przekonania Żydów, o tym, że obiecany Mesjasz jeszcze 
nie nadszedł, a obietnice dane przez Boga nadal czekają na wypełnienie. Dlatego 
święto Paschy jest czasem spoglądania w przeszłość (wyprowadzenie Izraelitów 
z Egiptu) i w przyszłość (nadejście Mesjasza). 
Co oznacza termin Mesjasz? W języku hebrajskim słowo maszijah znaczy 
mesjasz, choć w dosłownym tłumaczeniu, to po prostu namaszczony, czyli ktoś 
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Hasło miesiąca: 
Jezus rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci 
będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.  

Łk 19,40 
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poświęcony Bogu / posłany przez Boga. W Starym Testamencie istnieją trzy 
grupy ludzi, którzy byli namaszczani: kapłani (Kpł 8,12), prorocy (1 Krl 19,16; 
Iz 61,1) oraz królowie (1 Sm 16,13). Obiecany Mesjasz - Zbawiciel miał łączyć 
w sobie te trzy funkcje.  
Za każdym razem, kiedy wypowiadamy słowa „Jezus Chrystus” odnosimy się do 
greckiego Jesus Christos. Słowo christos może być przetłumaczone jako 
namaszczony albo jako mesjasz.  
Obiecany Mesjasz miał wypełnić ponad 100 biblijnych proroctw. Szansa, że jedna 
osoba mogłaby wypełnić jedynie osiem z nich, wynosi 1:100 
000 000 000 000 000 (1 do 100 biliardów). Posłużmy się przykładem. 100 
biliardów monet jednodolarowych pokryłoby amerykański stan Teksas w całości 
na wysokość 61 cm. Znalezienie wśród nich jednej, wcześniej oznaczonej, równa 
się prawdopodobieństwu wypełnienia przez jedną osobę zaledwie ośmiu 
proroctw. Pan Bóg zadbał, żeby nie było żadnych wątpliwości co do Jezusa  
z Nazaretu, który bez trudu wypełnia wszystkie starotestamentowe zapowiedzi 
Mesjasza! 
To właśnie pewność tego, że Jezus jest Mesjaszem stanowi podstawę świętowania 
Wielkanocy. Nie zamykajmy jednak drzwi, myśląc, że skoro Mesjasz już 
nadszedł, to nie musimy go oczekiwać. Wręcz przeciwnie. Otwarte drzwi naszego 
oczekiwania mogą nam przypominać o obietnicy naszego zmartwychwstania.  
O otwartych drzwiach do nieba. Otwartych przez Mesjasza, Jezusa Chrystusa. 
Otwarte drzwi to obietnica Zmartwychwstania, która dotyczy zarówno wiecznego 
życia dla wierzących jak i wiecznej śmierci dla tych, którzy nie odpowiedzieli na 
ewangelię.  
Czas Wielkiego Tygodnia zachęca nas do wyznawania swoich grzechów, 
żałowania za nie i proszenia Boga o zmianę naszego serca. Jezus przyjął na krzyżu 
karę za grzechy, które my popełniamy i będziemy popełniać. Wypełniając 
posłusznie swoją misję, Pan Jezus daje nam szansę i nadzieję na życie wieczne. 
Czy z niej skorzystamy, zależy od nas.  
 

Strategia Mesjasza     Ks. Bartosz Cieślar 
 

„Upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie” - pisał ap. 
Paweł do Koryntian. To znaczy, że siła naszego zwiastowania nie leży w naszych 
atrybutach, zdolnościach czy też inteligencji, lecz tylko w mocy Bożej. Czy to 
znaczy, że nie jest ważne to, co mówimy? Nie, gdyż ap. Paweł uwrażliwia 
Galacjan, że nie ma innej ewangelii i nie wolno głosić innej ewangelii niż ta, którą 
przekazali apostołowie. Prawdziwe zwiastowanie ewangelii zawsze stawia  
w centrum Osobę i dzieło Mesjasza. Nigdy nas.  
To wielki kłopot, jeśli w centrum stoi człowiek. A w takiej właśnie kulturze  
i epoce żyjemy. Wszystko dla nas i dla naszych potrzeb. Nawet Bóg! Takie 
myślenie wyraża entuzjazm tłumu witającego Pana Jezusa w Niedzielę Palmową, 
odbijając się echem przez wieki po dziś dzień. Hosanna Synowi Dawidowemu! - 
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krzyczęli. Hosanna Temu, który przychodzi do nas, dla nas, aby nas wybawić, 
nam usługiwać i nas uszczęśliwiać. 
Tym czasem w dzień Wielkiego Piątku dokonuje się coś niepojętego! W tym dniu 
Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, 
odniósłszy w nim triumf nad nimi (Kol 2,15). Te same zwierzchności, które 
wzbudzają w nas strach, które zakażają nasze serca pożądaniem, pychą i złością, 
które zniewalają dusze i utrzymują ludzi w ciemności grzechu, drżą przed Tym, 
który odniósł Zwycięstwo Krzyża! Tak, człowiek niezmiennie rodzi się w niewoli 
grzechu i w tą niewolę coraz bardziej brnie. Ale dzięki Duchowi Świętemu może 
w ewangelii o Jezusie Chrystusie zobaczyć uwalniajace Światło i tej Światłości 
zapragnąć, o nią prosić i zostać wysłuchanym! Gdy Bóg uzdalnia nas do słuchania  
i zrozumienia, wtedy zamysły Złego stają się dla nas dostrzegalne, jakby mgła,  
w której żyliśmy do tej pory, zaczynała się powoli przerzedzać a Słowo zapisane 
w Biblii odnajduje swój sens w tym, co nas otacza i tym, co jest w nas! To 
niesamowite, gdy coś, o czym słyszymy przez lata, staje się żywe, realne i pełne 
mocy!  
O taką moc Bożą musimy się modlić dla naszych społeczności. Dla dzieci, dla 
konfirmantów, dla dorosłych i seniorów. Abyśmy mogli naprawdę widzieć! 
Abyśmy wzrastali w zrozumieniu Bożej woli! Aby Bóg zdejmował z naszych 
oczu bielmo pustej religijności. Aby wzbudzał w nas pragnienie i tęsknotę za Jego 
chwałą wśród swego Ludu. Czy udział w nabożeństwie ZMIENIA nasze serca? 
Czy OGLĄDANE transmisje, jedna za drugą, przekładają się na codzienne 
decyzje i zwycięstwo nad grzechem? Czy umacniają nasze bratnie więzi? Czy 
ławka kościelna przywodzi nam na myśl PRZEMIANĘ, jaką Bóg dokonał w nas 
na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy i lat?  
Z uwagą i wielką troską obserwuję swój kościół, nie tylko  
w Polsce. Chociaż minął rok od pojawienia się pandemii, dalej wierzymy, że 
ratunkiem dla naszych parafii byłby powrót do „normalności”. Dalej wierzymy, 
że naszą siłą jest ilość ludzi na nabożeństwach a naszą nadzieją na przyszłość są 
pieniądze. Nie łapmy się tu za słówka. Jestem świadomy naszych potrzeb… 
Jednocześnie wiem, że chwytając się tego, co dla Niego najważniejsze, 
poruszamy się i żyjemy w Jego obecności, w Jego woli, w Jego 
błogosławieństwie. Ta zasada działa w Kościele, w domu, w pracy.   
Jedno z największych zagrożeń dla Kościoła, są źle poukładane priorytety a nie 
brak tego, czy tamtego. Strategią Mesjasza jest Duch Święty. On otwiera oczy, 
daje zrozumienie, powołuje, wyposaża, przemienia. Jego zamysłem, Jego celem 
jest to, aby Chrystus był żywym i realnie panującym, to znaczy oddziałującym na 
codzienne życie Królem i Panem. W naszych parafiach.  
W naszych domach. W naszym myśleniu o… wszystkim. W naszej kuchni, 
salonie, sypialni, firmie, szkole. Czy podzielasz to Boże pragnienie?  Czy Bóg 
jest twoją codziennością?  
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Pomimo wielu złych wiadomości, 
Lęku o zdrowie i życie swoje i bliskich 
Kryzysów relacji, związków i uczuć, 
Wielu pytań, wątpliwości i smutków, 

Pozostaje wśród nas ten sam Dobry Pasterz,  
Który swoje życie kładzie za nas.   

Aby zabrać strach, samotność i ból.  
Obdarzyć nadzieją i światłem Wielkanocnego Poranka!  

Każdego dnia być źródłem pokoju i radości.  
Pocieszycielem, Doradcą, Lekarzem.  

 

Takiego Zmartwychwstałego Zbawiciela życzymy Tobie. 
Na każdy dzień, w modlitwie, 

Ks. Bartosz i Ewa Cieślar 
 
Kilka wiadomości z Kościoła 
Prześladowanego 

 Źródło: Open Doors 

 

1. Po dziesięciu latach wojny domowej wielu Syryjczyków jest uzależnionych od 
pomocy, dzięki której mogą myśleć o jakimkolwiek przetrwaniu. Dla chrześcijan, 
którzy pozostali w kraju, trudy codziennego funkcjonowania są dodatkowym 
obciążeniem wobec doświadczanych przez nich prześladowań. Partner Open 
Doors pisze: Ludzie stoją na ulicy w kolejkach po chleb! Widzę te kolejki w 
drodze do pracy każdego dnia! COVID-19 i zasady dystansu społecznego? Dla 
większości Syryjczyków brzmi to jak żart! Nie mają luksusu myślenia  
o wirusie. Godzinami stoją w kolejkach po chleb, potem znów po paliwo,  
a potem po gaz, ryż i cukier. Czujemy, że zapadamy się w dół,  
w najciemniejszą głębię. Jesteśmy jak zabici, którzy leżą w grobie, odrzuceni 
przez naszych towarzyszy, zamknięci w sobie tak, że nie możemy uciec, 
zagubieni w krainie zapomnienia. Ale wierzę też, że teraz jesteśmy złamani, aby 
Jego światło prześwitywało przez pęknięcia, które w nas powstały. I stąd,  
z ogarniętej wojną Syrii, Jego światło będzie świecić coraz jaśniej”. 
2. Ekstremiści islamscy w północnym Bangladeszu rozpoczęli zakrojoną na 
szeroką skalę kampanię oszczerstw, której celem jest zmuszenie chrześcijan 
nawróconych z islamu do powrotu do tradycyjnej religii. Abraham, lokalny 
partner Open Doors, donosi: „Są tu muzułmanie (maulani), którzy regularnie 
odwiedzają chrześcijan w domach, czasami dwa razy dziennie i naciskają, by 
wyrzekli się wiary w Jezusa. Działania maulanów spotkały się  
z szerokim poparciem społeczności muzułmańskiej. Za to „wielkie dzieło 
religijne” są zachęcani i wspierani przez muzułmanów z całego kraju. Ci, którzy 
nie uginają się pod presją, płacą wysoką cenę. Ci chrześcijanie nie mogą chodzić 
na targ, nie mogą niczego kupić ani sprzedać, ani wykonywać swojego zawodu. 
Maulani chodzili od rynku do rynku, od sklepu do sklepu, mówiąc muzułmanom, 
żeby nie sprzedawali niczego chrześcijanom. 
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3. W Mjanma - państwie, które jest pod silnym wpływem buddyzmu, po przejęciu 
władzy przez wojsko protesty przeciwko reżimowi pochłaniają coraz więcej ofiar. 
Tylko 3 marca w zamieszkach na ulicach zginęło 38 osób. Godziny policyjne  
i czasowe wyłączenie Internetu oznaczają głębokie cięcia w życiu społecznym.  
W tej trudnej sytuacji politycznej, przed chrześcijanami stawiane są dodatkowe 
wyzwania.  Mimo to wspólnoty kontynuują swoją pracę. Informator Open Doors 
wyjaśnia: „Prowadzimy seminarium dla pastorów z odległych rejonów, gdzie raz 
w tygodniu spotykamy się online. Połączenie nie zawsze jest stabilne, ale nie 
zniechęcamy się”. W wielu miejscach chrześcijanie modlą się o pokojowe 
rozwiązanie konfliktu, a niektórzy dodatkowo poszczą. Pastor Philemon, osoba 
kontaktowa Open Doors, pisze: „Podczas tego wojskowego zamachu stanu  
i protestów w kraju, zachęcam członków mojego kościoła, aby postępowali 
zgodnie z tym, czego nauczyliśmy się na seminariach przygotowujących nas na 
prześladowania – czyli aby nie odpłacali złem za zło, ale czynili dobro tym, którzy 
nas prześladują”. 

Zachęcamy do nieustannej modlitwy o prześladowany Kościół! 
 

Modlitwa  Waltraud Froehlich 
Jest w naszym życiu taka rzecz, która łączy wszystkich ludzi. By nas nie zniszczył 
wroga miecz, co na próżno sam się trudzi. Rzeczą tą jest Boża Miłość, Ona 
ogarnia wszystkich nas. Broni nas swą wielką siłą, by pełen dobra był nasz świat. 
Miłość – to największe prawo, jakie nam ustanowił Pan, żeby człowiek mógł 
bezkrwawo, wypełnić życia swego plan. 
Czy widzisz w oddali ten krzyż, co się wynurza spoza mgły? 
Tam Bóg za nas przelał krew. Patrz! Na krzyżu wisi Pan, między ziemią,  
a niebiosy! Krwią oblany z mnogich ran, ranią Go szyderców ciosy. Ciężki  
z śmiercią tocząc bój, kona w mękach, Zbawca twój. Czy dostrzegasz, że za ciebie 
i za mnie, za moje i twoje grzechy, została złożona ofiara? 
Człowiecze z grzechu snu się zbudź. I z błędnej drogi swojej się wróć. I popraw 
życie swoje! 
Dziś może twój ostatni dzień, więc żywot ku lepszemu zmień.  
Dziękuję Ci o Jezu! Najdroższy Zbawco mój. 
Za srogie rany Twoje. Za śmierć i krwawy znój. 
O daj bym w Ciebie wierzył! Przy Tobie zawsze trwał. 
A kiedy życie skończę, zgon szczęsny w Tobie miał.  

Autor nieznany 
 

Dołącz do modlitwy 
 

Dziękujemy: Prosimy: 
1. Za wspólnotę naszych parafii, za 
nabożeństwa i każde spotkanie.  
2. Za pokój i wolność wyznaniową.  

1. O bezpieczny przebieg naszych 
nabożeństw,  
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3. Za Jego Słowo i obietnice, które 
inspirują, wzmacniają i kierują 
naszym życiem. 
4. Za siły, które nam daje wobec 
przeciwności.  
5. Za dzieło Zbawienia Wielkiego 
Piątku i Zwycięstwo Wielkanocy.  
6. Za wspólnotę, którą możemy 
tworzyć pomimo pandemii.  
7. Za świadectwo życia 
prześladowanych chrześcijan. 

2. O wszystkich chorych i zakażonych 
koronawirusem,  
3. O mądrość dla naszych Rad 
Parafialnych wobec wyzwań, przed 
którymi stoimy.  
4. Działanie Ducha Świętego  
w naszym życiu,   
5. O prześladowanych chrześcijan,  
6. O remont centralnego ogrzewania  
w Warszowicach,  
7. O parafialny budynek „przed-szkola” 
w Żorach.  

 
 Remont centralnego ogrzewania w Warszowicach 

 

Pomimo wielu trudności, jakie napotykamy w covidowej rzeczywistości, są 
zadania, które nie mogą czekać. Takim zadaniem na ten rok jest wymiana 
centralnego ogrzewania w budynku plebanii w Warszowicach. Jego przestarzała 
konstrukcja i stary piec nie spełniają praktycznie żadnych norm, przynosząc duże 
straty cieplne w okresie grzewczym, nie mówiąc o środowisku. Koszt wymiany 
Centralnego Ogrzewania wynosi około 69 tyś. zł. Uprzejmie prosimy o wsparcie 
tej inicjatywy. Ofiary można wpłacać po nabożeństwie na listę w zakrystii lub na 
konto parafii w Warszowicach z dopiskiem PIEC. Bardzo dziękujemy!  
 
Budynek „przedszkola” (Żory)  
 

1. W marcu odbyły się konsultacje z projektantami i konserwatorem zabytków. 
Rozbudowa „przedszkola” w celu dostosowania go do obowiązujących 
przepisów, jak to zwykle bywa ze starymi budynkami, jest wyzwaniem nie tylko 
finansowym, ale i technicznym. Nie poddajemy się jednak, zrobimy co w naszej 
mocy, aby budynek mógł znowu służyć naszej parafii.  
2. Mamy już gotowy operat szacunkowy nieruchomości (wycenę rzeczoznawcy), 
dokument potrzebny do ewentualnego wniosku o pożyczkę na cele remontowe.  
3. W przygotowaniu przez projektanta jest zarys projektu rozbudowy do 
przedstawienia Radzie Parafialnej.  
Bardzo prosimy o modlitwy o całe przedsięwzięcie. Dziękujemy! 
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Rozliczamy 1% 
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W czasie pasyjnym, jak co roku, zachęcamy do 
wsparcia diakonijnej akcji Dar miłosierdzia.	W	tym	
czasie	 obie	Diakonie,	 Caritas	 i	 Eleos	 namawiają	 do	
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.	 Akcja	 trwa	 do	
Wielkanocy!	 
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Dla dzieci 
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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: kancelaria nieczynna czwartek: kancelaria nieczynna 

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

 
 


