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Gwiazda Ewangelickiej Jednoty Braterskiej z Herrnhut

„A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie,
wskazywała im drogę...”  
                                                                      Mt 2, 9b;
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Pożegnanie dotychczasowego proboszcza ks. Jana Kozieła
oraz wprowadzenie nowego proboszcza ks. Marka Twardzika
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„A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało wśród nas, 

i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę,  
jaką ma jedyny Syn od Ojca,

 pełne łaski i prawdy.” 
J 1,14;

Błogosławionych,  radosnych 
Świąt  Narodzenia Pańskiego, 
Bożego pokoju zwiastowanego 

przez aniołów pasterzom,
 a w Nowym Roku spełnienia 

najlepszych nadziei

życzą

wszystkim parafianom 

ks. Marek Twardzik 
oraz  Rada Parafialna

Drodzy
Parafianie!                       

Oddajemy do Waszych rąk nowy 
Informator Parafialny. Jest on nieco 
inny od poprzednich. Różni się przede 
wszystkim szatą graficzną, ilością 
stron i częstotliwością wydawania. 
Chciałbym, aby był to kwartalnik, 
czyli aby cztery numery co roku 
pojawiły się w naszych domach. 

Moim cichym pragnieniem 
jest, aby była to gazetka na którą 
z utęsknieniem czekać będziemy! 
Co w niej znajdziemy? Na pewno 
będą stałe rubryki jak: Spotkanie 
ze Słowem Bożym, cykl tematyczny, 
który przez najbliższe numery 
będzie dotyczył modlitwy, kącik dla 
dzieci, relacje z bieżących wydarzeń 
parafialnych, oraz ważne informacje 
administracyjne. Mam nadzieję, iż 
z czasem, zdobywając coraz większe 
doświadczenie, nasz Informator 
Parafialny będzie się rozwijał i stawał 
coraz lepszy i obszerniejszy.  

Życzę przyjemnej i pełnej refleksji 
wiary lektury. 

     
 Ks. Marek Twardzik

Emil Nolde „Święta noc”
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ROK KOŚCIELNY – OKRES BOŻEGO NARODZENIA

Rok kościelny to chrześcijańska podziałka 
czasu, w której Kościół przedstawia dzieje zba-
wienia. Rok kościelny rozpoczyna się w I Nie-
dzielę Adwentu, która wypada corocznie po-
między 27 listopada a 3 grudnia. W bieżącym 
roku 2011 Adwent rozpoczął się 27 listopada w 
I Niedzielę Adwentu. Adwent trwa do Wigilii 
Narodzenia Pańskiego (24 XII).

Łacińskie słowo „ADVENTUS”, spolszczo-
ne „Adwent” oznacza dosłownie – „Przyjście” 
– „Przyjście powtórne Jezusa Chrystusa”, o którym 
Aniołowie do stojących na górze i wpatrzonych 
w niebo za odchodzącym Panem mówią: „Ten Je-
zus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak 
PRZYJDZIE, jak Go widzieliście idącego do nieba.” 
(Dz 1,11b). Odtąd chrześcijanie czekają na po-
nowne przyjście Pana Jezusa. Adwent jest więc:

1.   Oczekiwaniem na powtórnie przyjście 
Pańskie jak wyznajemy: „I powtórnie przyjdzie w 
chwale, sądzić żywych i umarłych.” [ŚE 981]

2.   Oczekujemy na wspomnienie Jego pierw-
szego przyjścia na tę ziemię przed 2000 laty.  

Nasz Kościół Ewangelicko-Augsburski [Lu-
terański] od samego początku posługuje się ka-
lendarzem liturgicznym Kościoła Zachodniego, 
ponieważ należy do rodziny Kościołów zachod-
nich. Rok kościelny składa się z półrocza Pana 

i półrocza Kościoła, albo też z części świątecz-
nej i bezświątecznej. W półroczu Pana, albo w 
części świątecznej występują trzy główne święta 
chrześcijańskie w trzech kręgach świątecznych: 
I. Boże Narodzenie ku uczczeniu miłości Boga 
Ojca. II. Wielkanoc ku uczczeniu naszego Od-
kupiciela Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.
III. Zesłanie Ducha Świętego ku uczczeniu 
trzeciej osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. 
Okres świąteczny kończy Święto Trójcy Świętej 
i jest podsumowaniem wszystkich głównych 
Świąt Chrześcijańskich. Święto to jest uczcze-
niem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W okre-
sie Bożego  Narodzenia obchodzimy dwa czasy 
świąteczne: Adwent i Boże Narodzenie.

Kościół Zachodni w swoim roku kościelnym 
ma cztery niedziele Adwentu. W pierwszą nie-
dzielę Adwentu widzimy Jezusa Chrystusa jako 
Króla królów i Pana panów. Druga Niedziela 
Adwentu ukazuje nam Jezusa jako sędziego ży-
wych i umarłych. Trzecia Niedziela Adwentu 
ukazuje nam poprzednika Pana – Jana Chrzci-
ciela, który przygotowywał drogę na pierwsze 
przyjście Pańskie. Kiedyś ta niedziela nazywała 
się „GAUDETE” – „Weselcie się!”

Czwarta Niedziela Adwentu ukazuje nam 
Matkę Pana , która z radością i pokorą przyję-
ła Syna Bożego do swego ciała i chce nam po-
wiedzieć abyśmy całym sercem przyjęli Go, gdy 
przyjdzie do nas.

Kolorem liturgicznym Adwentu jest kolor 
fioletowy oznaczający pokutę. Do pokuty w 
okresie Adwentu wzywa nas pieśń adwentowa: 
„Z powagą przygotujcie o, ludzie, serca swe.” 
[ŚE 29]. Z drugiej strony Adwent jest rado-
snym okresem oczekiwania na Pana i dlatego w 
kościołach lub przed nimi zapala się tradycyjną 
„Gwiazdę Adwentową” pochodząca od „Herrn-
hutów” – „Braci Czeskich” (Morawskich) przy-
byłych z Moraw w roku 1722 i zamieszkałych w 
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miejscowości Herrnhut w Górnych Łużycach. 
Tu w roku 1821 po raz pierwszy powstała słyn-
na „gwiazda adwentowa” znana już na całym 
świecie. Drugim elementem Adwentu jest „wie-
niec adwentowy” z 4 świecami. Twórcą wieńca 
adwentowego jest luterański duchowny ks. Jo-
hann Wichern, który po raz pierwszy w roku 
1839 ofiarował go biednym dzieciom. Odtąd 
adwentowy wieniec symbolizujący rok kościel-
ny znany jest na całym świecie i we wszystkich 
kościołach. 

Dnia 24 grudnia przed wieczorem kończy 
się Adwent, a w noc wigilijną rozpoczynamy 
świętowanie pamiątki narodzenia Pana Jezusa, 
naszego Zbawiciela.

- 25 grudnia obchodzimy I Święto Narodze-
nia Pana Jezusa.

- 26 grudnia Kościół obchodzi Kościół 
dzień Męczennika i diakona Szczepana, który 
pierwszy oddał życie za Chrystusa.

- 27 grudnia dzień świętego Jana Ewangelisty.
- 28 grudnia dzień niewinnych dzieci betle-

jemskich, które ofiarowały swoje życie za Jezusa.
- 31 grudnia obchodzimy zakończenie roku 

cywilnego, dziękując Bogu za przeżyty znowu 
jeden rok życia.

W wielu kościołach nie tylko katolickich, 
ale także ewangelicko-luterańskich i ewange-
licko-unijnych w okresie Bożego Narodzenia 
ustawiane są w kościołach i kaplicach piękne 
„szopki” betlejemskie przypominające nie tylko 
dzieciom, ale i dorosłym  to co stało się w noc 
wigilijną w Betlejem – przyszło do nas zbawie-
nie: „Oto Zbawca wśród nas!” 

- 1 stycznia Kościół nie tylko uroczyście roz-
poczyna nowy rok cywilny, ale także obchodzi 
Święto Obrzezania i Nadania Imienia Jezus. Po 
Narodzeniu Pańskim może być od 1 do 2 Nie-
dziel po Bożym Narodzeniu. W tym roku ko-
ścielnym 2011/2012 obchodzić będziemy tylko 
jedną Niedzielę po Narodzeniu Pańskim i to w 
Nowy Rok 2012.

Ks. Jan Gross
 

SKRZYNIA BOŻA
W NAMIOCIE

Król Dawid wypoczywał pewnego dnia na 
tarasie swojego pałacu, a jego wzrok zatrzymał 
się na starym i już zniszczonym wieloletnią 
wędrówką po pustyni Namiocie Przymierza. 
Powiedział wtedy do obecnego przy nim pro-
roka Natana takie słowa: „Patrz! Ja mieszkam w 
domu z drzewa cedrowego, a Skrzynia Boża jest 
pomieszczona w środku namiotu!” (2 Sm 6,2).

Intencja wypowiedzi Dawida była bardzo 
czytelna. Nie może Świętość być w środku cze-
goś nietrwałego, skromnego i tak codziennego 
jak namiot. Przyszła pora, aby wybudować dla 
Niej budowlę trwałą i kunsztowną, gdyż i ja nie-
gdyś mieszkałem w namiocie i pasłem owce, a 
teraz jestem królem i mieszkam w pałacu. 

Rozumowanie Dawida podobało się Na-
tanowi - „Wszystko, co masz w swoim sercu 
uczyń, gdyż Pan jest z tobą” (2 Sm 7,3) – od-
powiedział. 

Nie dziwimy się ani królowi, ani prorokowi. 
Pierwszy ma środki, gdyż jest bogaty, drugi jest 
sługą Bożym, który chciałby wybudować dla 
Zboru nową Świątynię wewnątrz której znala-
złaby się Arka. Obaj wyrażają swe przywiązanie 
do sprawy Pańskiej. Prorok  z tą „wspaniałą my-
ślą” idzie do swego domu i w nocnej modlitwie 
przedkłada całą sprawę Bogu. Wewnętrznie jest 
podekscytowany i przekonany o słuszności decy-
zji Dawida. Nazwał jego decyzję „decyzją serca” i 
nałożył na nią błogosławieństwo Pana: „Pan jest 
z tobą!” Jednakże tej nocy doszło Natana Słowo 
Pańskie tej treści: „Powiedz Dawidowi: >>nie 
ty zbudujesz mi Dom, ale Ja wzbudzę ci potom-
ka po tobie, On zbuduje Dom Mojemu Imieniu, 
Ja będę mu Ojcem, on będzie mi Synem, a choć 
będzie ukarany rózgą i ciosami ludzi, moja łaska 
od Niego nie odstąpi<<” (wg 2 Sm 7, 8-16).

Bóg odroczył budowę Świątyni. To nie 
Dawid, ale jego syn Salomon został jej budow-
niczym. Na tamten czas Bóg powiedział „Nie”. 
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Dlaczego? Patrzył głębiej w serce Dawida niż 
prorok, gdyż ten widział tylko zewnętrzną myśl 
okraszoną słowami troski. Proroka zaś upomniał 
w kwestii powierzonego szafarstwa: „nie mów 
w Moim Imieniu, dopóki nie upewnisz się o 
Mojej Woli”. Natomiast całe wydarzenie ma wy-
miar ponadczasowy. Przez to Słowo Boże dane 
najpierw Natanowi, potem Dawidowi, a dalej i 
nam,  Bóg  wskazuje na Innego Budowniczego. 
Ten Inny Budowniczy Skrzynię Bożą umieści w 
ludzkich sercach. Dwadzieścia osiem pokoleń 
żyło po Dawidzie, aby to Słowo „stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas!” Syn Boży, Jezus, 
przyszedł na świat w Betlejem. Zapytamy: „dla-
czego nie w Jerozolimie”? Narodził się w stajni. 
Dlaczego nie w pałacu? Dlatego, że i dzisiaj Bóg 
mówi: „czy dom z drewna cedrowego jest lepszy 
od namiotu?” Czy wielka Jerozolima jest lepsza 
od małego Betlejem? Czy lepsze jest łóżko od 
żłóbka, a pierzynki od siana? 

Bóg wybiera to, co małe i wzgardzone, to, 
co budzi w człowieku politowanie i to, co jest 
w Jego oczach namiotem. Radujmy się, że nasze 
serca i nas samych, jako nietrwałe i  skromne na-
mioty napełnia Duchem Bożym Jezus Chrystus. 
Ten Dar Boży trwa na wieki, bo „kto ma Syna, 
ma żywot”.

Z życzeniami Bożego Błogosławieństwa
na Święta Bożego Narodzenia

– Tadeusz Gluza.

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA
DOTYCHCZASOWEGO PROBOSZCZA

KS. JANA KOZIEŁA 
ORAZ WPROWADZENIE

W URZĄD NOWEGO PROBOSZCZA 
KS. MARKA TWADZIKA

W 10. Niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 28 
sierpnia 2011 r. w  kościele ewangelicko-augs-
burskim Jana Chrzciciela w Cisownicy odbyło 
się uroczyste pożegnanie dotychczasowego pro-
boszcza ks. radcy Jana Kozieła oraz instalacja 
nowego proboszcza ks. Marka Twardzika, do-
tychczasowego proboszcza pomocniczego Para-
fii w Ustroniu.  

W uroczystości wzięli udział księża bisku-
pi: Paweł Anweiler, Ryszard Bogusz i sen. dr 
Jan Szarek, księża: radca Ryszard Janik, prezes 
Jan Gross, dziekan ppłk. Zbigniew Kowalczyk, 
Emil Gajdacz, Marek Londzin, Wiesław Łyżbic-
ki oraz Peter Taját ze Słowacji. W uroczystości 
wzięli też udział: Wiceprezes Konsystorza  inż. 
Adam Pastucha, siostry diakonise z Dzięgielowa 
na czele z  S. Przełożoną Diakonatu Ewą Cieśla.

Władze powiatowe reprezentował starosta cie-
szyński Czesław Gluza, a władze gminy Goleszów 
– wójt Krzysztof Glajcar. W nabożeństwie oprócz 
tłumnego udziału wiernych z Cisownicy wzięły też 
udział delegacje z : Wrocławia, Karpacza i Ustro-
nia – Polany. Z gości ekumenicznych obecny był 
ks. Adam Kleszczyński, pastor Parafii Kościoła 
Ewangelicko – Metodystycznego w Łodzi.

Uroczystości instalacji nowego proboszcza 
przewodniczył ks. bp Paweł Anweiler, asysten-
tami zaś byli: ks. Jan Kozieł i ks. ppłk. Zbigniew 
Kowalczyk.

Za ponad 40 lat pracy w Kościele, w tym 23 
lata pracy w Cisownicy ustępującemu probosz-
czowi serdecznie podziękował  ks. bp Paweł An-
weiler, a za lata pracy we Wrocławiu i w Karpa-
czu podziękowania złożył ks. bp Ryszard Bogusz 
z Wrocławia. Również w serdecznych słowach 
do obydwu proboszczów zwrócili się cieszyński 
starosta i goleszowski wójt, a także kurator para-
fii cisownickiej Bronisław Raszka.
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Pożegnalne przemówienie pełne wdzięcz-
ności dla Boga i ludzi na tekst 1 Kor 1,6: „Ja 
siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost”, 
wygłosił ks. radca Jan Kozieł, który podziękował 
tym, którzy w tej parafii przed nim dobrze siali 
i dzięki których pracy, on mógł na tym gruncie 
dobrze uprawionym nadal siać i „podlewać”, a 
Bogu dzięki że dawał i będzie dawał wzrost.

Następnie niedzielne kazanie wygłosił nowy 
proboszcz ks. Marek Twardzik, oparte o tekst 
Ewangelii 10. Niedzieli po Trójcy Świętej tj. Łk 
19,41-48. Mówiąc o oczyszczeniu przez Jezu-
sa Świątyni Jerozolimskiej wskazał na czystość 
serca, na życie, które ma być epifanią Boga, aby 
w ten sposób u innych ludzi budzić pragnienie 
Boga. I owo budzenie pragnienia Boga uznał za 
jedno z najważniejszych zadań w swej duszpa-
sterskiej pracy. 

Ks. Marek Twardzik urodzony dnia 21 paź-
dziernika 1972 r. pochodzi z Parafii w Rybniku, 
tam był ochrzczony i konfirmowany. Po studiach 
teologicznych w CHAT w Warszawie rozpoczął 
praktykę przed ordynacyjną w parafiach Miko-
łów i Tychy (1998-1999). Ordynowany 7 marca 
2000r. w Bielsku przez ks. bpa Jana Szarka, tam 
też odbywał wikariat pod kierunkiem ks. bpa 
Pawła Anweilera w latach 2000-2002. Następ-
nie był wikariuszem w Ustroniu gdzie też w roku 
2008 został wybrany i instalowany jako proboszcz 
pomocniczy z siedzibą w Ustroniu – Polanie. Pro-
boszczem w Cisownicy został wybrany w dniu 29 
maja 2011 r. Żonaty z  Katarzyną Twardzik, mają 
dwoje dzieci: Jan (7) i Anna (4).

Ks. Jan Gross

KAZANIE WYGŁOSZONE
PRZEZ KS. MARKA TWARDZIKA 

PODCZAS INSTALACJI
NA PROBOSZCZA W CISOWNICY.

  Łk 19, 45-48; 

Podczas świąt Świątynia Jerozolimska gro-
madziła zawsze bodaj największą ilość wiernych. 
Była ona bowiem dumą każdego pobożnego 
Izraelity.

Jednakże jak czytamy w dzisiejszej Ewange-
lii w tym cichym, świętym przybytku, w którym 
duch ma się zupełnie oderwać od świata, gdzie 
nie ma zaznać żadnych przeszkód służba Boża, 
Jezus spotyka wzmożony gwar i zamęt. Ci ludzie, 
o których słyszeliśmy, wdarli się w swej gonitwie 
za zyskiem prawie do miejsca świętego, nie usza-
nowali tego przybytku, mącąc ciszę krzykiem i 
kłótnią, które towarzyszyły przetargom. 

Krzyk sprzedających, który mieszał się z ry-
kiem zwierząt i brzękiem monet, nie był oczywi-
ście czymś podnoszącym na duchu!

Jezus to widział i to go bolało. Widział upa-
dek tych którzy na to pozwalali! Pasterzy którzy 
stali się najemnikami! Dlatego reagował! Dlate-
go reagował tak gwałtownie!

Ale zastanówmy się jak to wszystko odnosi 
się do nas współczesnych ludzi. Najprościej, naj-
taktowniej było by pochwalić Jezusa, za odwagę 
i determinację, nadać mu może jakieś honorowe 
odznaczenie i w zasadzie uznać, że my nie mamy 
z tym nic wspólnego, bo wszystko to wydarzyło się 
prawie 2000 lat temu w świątyni której już nie ma. 
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Tak, to jest rozwiązanie najprostsze, ale i zara-
zem najgorsze. Bo czy naprawdę nie mamy z tym 
wydarzeniem nic wspólnego? Naprawdę nic? 

Pomyślmy...! Współczesny świat jest dumny 
ze swoich osiągnięć, chwali się postępem, który 
stał się jego udziałem. Idziemy ciągle do przodu, 
idziemy coraz szybciej, wręcz biegniemy. Wszyscy 
uczestniczą w tym szaleńczym biegu. My także! 

Ale Drodzy! Często biegniemy zbyt szybko, 
a w swoim biegu zapominamy o wielu ważnych 
rze czach: o Bogu, o drugim człowieku, o zasa-
dach, o marzeniach, o ideałach.

Zapominamy nawet o sobie samym, gubimy 
własną tożsamość. I co najgorsze, często gubimy 
„sens” swego biegu. Często nie wiemy, po co i 
gdzie biegniemy. 

Dlatego współczesny człowiek tak często jest 
rozczarowany. Ko rzysta z przyjemności i udogod-
nień, które daje mu do dyspozycji świat, może po-
zwolić sobie na prawie wszystko... Jednak w tym 
wszystkim często czegoś mu brakuje. Pieniędzy? 
Nie! Wręcz odwrotnie! Potrzebuje tego wszyst-
kiego, czego nie można dostać za pieniądze.

Człowiek potrzebuje Boga, potrzebuje Jezu-
sa!!!!!

Jan Chryzostom, jeden z ojców kościoła już w 
IV wieku n.e. nawiązując do dzisiejszej Ewangelii 
pisał: „Chrystus postępuje jak dobry lekarz! Zwal-
cza chorobę u jej źródła. Świątynia bowiem w orga-
nizmie narodu jest tym organem, który go żywi, o 
ile jest zdrowym, a zatruwa kiedy jest zepsuta.”

Świątynia była sercem narodu Izraelskiego. 
A co jest naszą świątynią? Ten kościół? Niewąt-
pliwie tak. Ale prawdziwa świątynia znajduje się 
w nas, w naszym sercu! Jak wyglądają nasze świą-
tynie wiemy tylko my i Bóg.

Drodzy! Zastanawiając się nad ewangeliczny-
mi słowami pomyślmy co zastałby Jezus wstępując 
do świątyń naszych serc? Czy znalazł by zacisze w 
którym można się modlić i oddać Bogu? A może 
gwar i splendor współczesnego świata?  

Jezus pragnie oczyścić nasze serca. To jest 
zadanie i cel. 

Mówił o tym między innymi w Kazaniu na 
Górze: „Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą”.

Czystość serca..., to czystość całego naszego 
bytu, to przezroczystość całej osoby, z której co-
dziennie usu wane zostają jej cienie, aby mogła 
stawać się ciągle na nowo czystym kryształem, 
w którym odbija się prawdziwy obraz Boga.

Drodzy! Oprócz samochodu, telewizora i 
pokaźnego zbioru różnych bożków czło wiek, w 
głębi swego serca, posiada coś bardzo cennego: 
znak firmo wy. Możemy powiedzieć: pieczęć (bli-
znę), którą pozostawił Bóg: Podobieństwo Boże.

Każdy z nas nosi w sobie ten znak, nawet je-
śli przykrywa go kurz czy sen.

Nasze zadanie polega na tym, aby wyciągać 
ten obraz na światło dzienne i nigdy nie pozwo-
lić mu zniknąć. 

Soren Kierkegaard powiedział kiedyś, iż: 
„życie chrześcijanina albo jest epifanią, objawie-
niem Boga, albo staje się płaską duchową akade-
mią, „straszną gadaniną”.

Dążmy więc do czystości, przeźroczystości, 
aby w ten sposób oddziaływać na innych. 

Drodzy! Kiedyś o pewnym człowieku prze-
czytałem takie słowa: „Cóż mogę powiedzieć, 
kiedy się go spotykało, w człowieku budziło się 
pragnienie Boga.”

Pomyślmy o tym. Czy zdarzyło się Nam kie-
dyś obudzić w kimś pra gnienie Boga?

Chcę Was zapewnić, iż z całego serca pragnę i o 
to się modlę, aby w Was i w wszystkich, których spo-
tykam właśnie budzić pragnienie Boga!  Amen.
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REL ACJE   Z   BIEŻĄCYCH   WYDAR ZEŃ   PAR AFIALNYCH

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
PIERWSZOKLASISTÓW

W niedzielę 4 września podczas nabożeń-
stwa rodzinnego miała miejsce niezwykle miła 
uroczystość błogosławieństwa pierwszoklasi-
stów.  Uczniowie którzy po raz pierwszy prze-
kraczają mury szkoły wchodzą w zupełnie nowy 
etap swojego życia. Ważne aby wchodząc w to 
nowe, szli razem z Bogiem i z Jego błogosławień-
stwem.  

Wśród Żydów panował zwyczaj przyprowa-
dzania dzieci do rabinów, aby kładli na  nie ręce 
i udzielali błogosławieństwa, jednakże ucznio-
wie Jezusa uważali Jego pracę za zbyt ważną, aby 
można było zakłócać ją takimi sprawami. Gdy 
matki przychodziły do Niego ze swymi dziećmi, 
uczniowie patrzyli na nie z niechęcią. Tymcza-
sem właśnie takie postępowanie uczniów wzbu-
dziło niezadowolenie Chrystusa. Dlaczego? 
Gdyż Jezus kochał wszystkich taką samą miło-
ścią i chciał szczęścia wszystkich, chciał wszyst-
kich szczęściem obdarzać, dlatego nie wstrzy-
mywał się od błogosławienia dzieci. Bo inaczej 
błogosławieni - to szczęśliwi, a udzielać bło-
gosławieństwa – to obdarowywać szczęściem. 
I my dziś chcemy o to szczęście dla naszych 
pierwszoklasistów Boga prosić. Chcemy prosić 
aby Wszechmocny Bóg im pomagał, prowadził, 

wspierał, wzmacniał, posilał, aby ich po prostu 
uszczęśliwiał. Aby w tej trudnej drodze szkolnej 
na którą weszli, mieli oparcie i pomoc, aby Bóg 
nad nimi czuwał i błogosławił. 

WYCIECZKA CHÓRU!

W dniach 9-11 września 2011r nasz chór 
pojechał na wycieczkę do Berlina-Lübors, na 
zaproszenie tamtejszego zboru. Po drodze zwie-
dzaliśmy piękne zabytkowe miasto Drezno.

Między innymi byliśmy w kościele Ewan-
gelickim Frau Kirche, który został całkowicie 
zniszczony w czasie II wojny światowej. Po 
wojnie został odbudowany i poświęcenia do-
konano w 2006r, na które przybyło 250 tysięcy 
ludzi. Przez miasto przepływa rzeka Łaba, któ-
rej źródła wypływają spod Śnieżki w Karpaczu. 
O godzinie 20:30 dotarliśmy do Berlina, gdzie 
czekali na nas gospodarze z kolacją. W sobotę 
pojechaliśmy zwiedzać Berlin. Przewodnikiem 
był parafianin, nauczyciel, który oprowadza 
wycieczki szkolne. W ciągu tego jednego dnia, 
pokazał nam najważniejsze historyczne miejsca 
i zabytki Berlina. Duże wrażenie zrobiła na nas 
Synagoga Żydowska, której pozłacana kopuła 
ma 368 metrów wysokości oraz piękna, duża ka-
tedra Ewangelicka z 1894 roku.
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Byliśmy również w najstarszym Kościele 
Ewangelickim Świętego Mikołaja z XVII wieku, 
gdzie zaśpiewaliśmy pieśń „Boże Wielki”. Zoba-
czyliśmy Operę Berlińską, Muzeum Holokaustu 
oraz Bramę Brandenburską-symbol zjednoczo-
nych Niemiec. W niedzielę wzięliśmy udział w 
nabożeństwie w Lübors prowadzonym przez 
pastorową, w czasie którego zaśpiewaliśmy trzy 
pieśni: „Pokój jak rzeka”, „Zbawco Prowadź” 
i „Alleluja” a po kazaniu wspólnie z chórem z 
tamtejszej parafii w języku niemieckim „Wielka 
jest dobroć Twa” i pieśń „O usłysz mój głos” w 
języku angielskim.

Po obiedzie pożegnaliśmy się i pojechali-
śmy w drogę powrotną do domu, zwiedzając 
po drodze graniczne miasto Görlitz. W czasie 
wycieczki towarzyszyła nam piękna pogoda. Po 
północy wróciliśmy do Cisownicy pełni wrażeń 
i wdzięczni Bogu za ten błogosławiony czas.

tekst: chórzyści

DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO
ŻNIW 

Dziękczynne Święto Żniw – odświętnie 
ustrojony kościół, płody i dary ziemi w ko-
szyczkach wokół ołtarza, śpiew chóru i chórku, 
świąteczne kazanie, rolnicy i wszyscy uczestnicy 
nabożeństwa odświętnie ubrani, na ołtarzu Bi-
blia i Chleb, a przy wyjściu z nabożeństwa każdy 
otrzymał symboliczny mały chlebek. Dlaczego? 
Bo w Święto Żniw najważniejszy zawsze był, jest 
i będzie Chleb.

Chleb nasz powszedni - wypiekany od setek lat,
Chleb nasz powszedni – najprostsze pożywienie,

a jednocześnie najważniejsze,
Chleb nasz powszedni – mąka, woda, sól i drożdże,

 niby nic – a jednak chleb to życie.
Boże Wszechmogący dziś za ten

Chleb nasz powszedni chcemy Ci dziękować,
 chcemy wysławiać Twoją dobroć i miłosierdzie, 

chcemy prosić Cię o Boże,
aby nigdy tego Chleba nie zabrakło

na naszych stołach
i abyśmy zawsze w poszanowaniu

Świętym Go mieli.

Błogosławię ten Chleb 
w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHLEBA:
Błogosław duszo moja Panu

I wszystko co we mnie imieniu jego świętemu!
Błogosław duszo moja Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego
On ratuje od zguby życie twoje
On nasyca dobrem życie twoje
Miłosierny i łaskawy jest Pan

Cierpliwy i pełen dobroci
Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego
Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego

Błogosław duszo moja Panu!
Psalm 103,1.2.4.5.8.21.22;
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WARSZTATY MUZYCZNE
W CIESZYNIE

Za ten powszedni chleb podziękowaliśmy 
podczas uroczystego nabożeństwa 2 paździer-
nika. Podziękowaliśmy przede wszystkim Bogu 
Wszechmogącemu za życiodajny cud stworzenia, 
ale także rolnikom za ich pracę, trud i znój. Zrób-
my wszystko albo po prostu pamiętajmy, aby to 
Błogosławieństwo Chleba podczas Dziękczyn-
nego Nabożeństwa Żniwnego nie było jedynym 
błogosławieństwem na cały rok! Błogosławmy 
Boga i dziękujmy Mu za wszystko co codziennie 
otrzymujemy z Jego łaskawej ręki: 

„O zachowaj nas wdzięcznymi za te dary 
Panie! Sam sercami rządź naszymi, daj, by uży-
wanie Twej hojności mądre było, by na zdrowie 
nam służyło, strzeż nas nieustannie! 

Karm też dusze nasze chlebem zbawienne-
go słowa, niech nas już połączy z niebem miłość 
Chrystusowa. Niechże każdy w ziemskim stanie 
dla Królestwa Twego, Panie, duszę swą zachowa.”

(ks. Jerzy Heczko)

W dniach 21 – 23 X 2011r. zespół mło-
dzieżowy uczestniczył w II Warsztatach Mu-
zycznych w Cieszynie, zorganizowanych przez 
Centrum Misji i Ewangelizacji. 

W warsztatach wzięło udział około 80 osób, 
w tym 7 osób z naszego zespołu młodzieżowego. 
W ciągu trzech dni uczyliśmy się 12 utworów, 
które później zaprezentowaliśmy na koncercie 
finałowym w teatrze im. A. Mickiewicza w Cie-
szynie.

Był to dla nas, jako dla zespołu bardzo war-
tościowy czas, ponieważ mogliśmy podszlifo-
wać nasze głosy, ale przede wszystkim uwielbiać 
Boga naszym śpiewem. 

Zainteresowanych posłuchaniem naszego 
koncertu zapraszamy na stronę internetową: 
http://mlodziluteranie.pl/index.php?D=177, 
a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w 
kolejnych warsztatach, które odbędą się w przy-
szłym roku.

ZGROMADZENIE
PARAFIALNE

W niedzielę 20 listopada odbyło się Zgro-
madzenie Parafialne, które dokonało wyborów 
Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz dele-
gatów do Synodu Diecezji. 

Do Rady Parafialnej wybrani zostali: Rasz-
ka Bronisław, Pilch Andrzej, Woźniak Jolanta, 
Żarłok Piotr, Jakubik Anna, Dorighi Leszek, 
Machalica Henryk, Sikora Bogusław, Molin 
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Andrzej, Goryczka Andrzej, Szarzec Henryka, 
Kluz Leszek, Sikora Sławomir, Plinta Grażyna.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ostruszkę 
Jadwigę, Śliwkę Małgorzatę, Gluzę Mirosława. 
Zaś delegatami do Synodu Diecezji zostali: Si-
kora Bogusław oraz  Jakubik Anna. Wszystkim 
wybranym serdecznie gratulujemy!

SPOTKANIE RODZINNE!
W sobotę 26 listopada w sali parafialnej od-

było się drugie w tym roku spotkanie rodzinne. 
Na pierwszym gościliśmy Nelę i Zbyszka Kła-
pów, natomiast tym razem nasze zaproszenie 
przyjęli Mariola i Roman Fengerowie, którzy 
w CME zajmują się poradnictwem wśród mał-
żeństw.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy 
ich wykładu o problemach z komunikacją na 
przykładzie Izaaka i Rebeki ludzi, którzy na co 

dzień żyli z Bogiem, a mimo to mieli ogromne 
trudności z nawiązywaniem właściwych relacji 
w swojej rodzinie. Prowadzący zwrócili uwagę 
na to, że temat ten jest nadal aktualny. Podobnie 
jak Izaak i Rebeka borykamy się dziś w swoich 
domach z bardzo trudnymi sytuacjami i są one 
zwykle wynikiem złej komunikacji lub całkowi-
tego jej braku. Przykłady z własnego podwórka 
zawierały nie tylko elementy humorystyczne, ale 
i prawdziwą mądrość życiową, która zastosowa-
na w praktyce, może wydać w naszych domach 
wiele „dobrych owoców”. W czasie prelekcji 
dzieci, pod kierunkiem Pani Pastorowej, przy-
gotowały dla każdego uczestnika piękne prace 
plastyczne. Był to bardzo dobry czas, podczas 
którego przy kawie, herbatce i ciastku mogliśmy 
nie tylko wysłuchać interesującego wykładu, ale 
i wielbić Pana Boga pieśnią, a także podzielić się 
własnymi doświadczeniami. Z niecierpliwością 
czekamy na następne spotkanie.
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SPOTKANIA MŁODZIEŻY

W każdy piątek o godzinie 17:30 w budyn-
ku cisownickiej parafii odbywają się spotkania 
młodzieżowe. Stałymi punktami programu są: 
wspólny śpiew, modlitwa, studia biblijne lub te-
maty przygotowywane przez młodzież i księdza. 
Mamy także czas na wspólne rozmowy, gry inte-
grujące i zabawy. Kilka razy w roku spotykamy 
się na wieczorach filmowych lub innych wyjaz-
dach, na które jesteśmy zawsze otwarci. Nowo-
ścią, która obecnie pochłania naszą młodzież 
bez reszty jest stół do tenisa stołowego.

Głównym celem naszych spotkań jest przede 
wszystkim poznawanie naszego Boga, szukanie 
relacji z Nim oraz społeczności z innymi młody-
mi ludźmi. Nasze grono liczy od kilkunastu do 
kilkudziesięciu osób w różnym wieku, głównie 
jest to młodzież gimnazjalna i licealna.

Poza spotkaniami bierzemy również udział 
w Diecezjalnej Lidze Siatkówki, gdzie nasza 
parafia wystawia aż dwie drużyny, które walczą 
o awans do turnieju finałowego. Nasze umiejęt-
ności szlifujemy co tydzień w soboty o godzinie 
10:00 na sali w Szkole Podstawowej .

Więcej dowiesz się przychodząc na spotka-
nie! Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!

WYCIECZKA MŁODZIEŻY
I KONFIRMANTÓW!

W dniach 25-27 listopada odbył się wyjazd 
naszej grupy młodzieżowej do Rycerki Gór-
nej. Był to czas wielu przemyśleń i refleksji nad 
naszym życiem oraz wspólnych społeczności, 
podczas których rozważaliśmy Boże Słowo i 
śpiewaliśmy Panu Bogu na chwałę. Nie zabra-
kło również wspólnych rozmów, gier planszo-
wych oraz śmiesznych zabaw integracyjnych. 
Piękna pogoda umożliwiła wycieczkę w góry 
(zdobyliśmy szczyt Bendoszka Wielka). W wy-
jeździe wzięło udział 20-stu młodych parafian. 
Pragniemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za 
Jego ochronę i błogosławieństwo podczas całe-
go wyjazdu. 
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KONCERT
„CHWALMY PANA”    

W pierwszą niedzielę grudnia, wieczorem, 
w naszym cisownickim kościele miał miejsce 
niezwykły koncert zespołu muzycznego z Go-
leszowa. Śpiewane pieśni na przemian z recy-
towanymi przez ks. Piotra Sitka, fragmentami 
Słowa Bożego tworzyły niepowtarzalny klimat 
zadumy, refleksji ale także radosnego uwielbie-
nia naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
Koncert rozpoczął modlitwą i zakończył po-
dziękowaniem i błogosławieństwem ks. Marek 
Twardzik.

 ADWENTOWE
SPOTKANIE SENIORÓW

W sobotę 10 grudnia, w przeddzień trzeciej 
niedzieli Adwentu, w sali parafialnej odbyło się 
tradycyjne już adwentowe spotkanie seniorów. 
Spotkanie rozpoczęło się od pieśni, modlitwy 
i ciepłego posiłku. Później, krótką refleksją ad-
wentową podzielił się ks. Marek Twardzik, a na-
stępnie gość spotkania ks. radca Jan Gross przy-
bliżył i omówił kolejne święta roku kościelnego 
począwszy od Adwentu do Niedzieli Wieczno-
ści.  Wszystko przeplatane było pieśniami i wier-
szami naszej poetki pani Heleny Wróbel.

W miłej atmosferze przy kawie i herbacie 
trwały rozmowy i oczywiście degustacja przygo-

towanych słodkości. Po prawie trzech godzinach 
wspólnego bycia ze sobą, spotkanie zakończyło 
się modlitwą i błogosławieństwem. Dziękujemy  
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do tego, aby to spotkanie mogło się 
odbyć.

ADWENTOWY KIERMASZ

W czasie Adwentu po raz kolejny nasze pa-
nie przygotowywały Kiermasz Świąteczny na 
którym można było nabyć ciasteczka świątecz-
ne, kartki Bożonarodzeniowe oraz różne ozdoby 
i robótki ręczne. Wszystkim, którzy swoją pracą 
i zaangażowaniem przyczynili się do powstania 
tego kiermaszu Serdecznie dziękuję. 
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ZAJĘCIA
PRZEDŚWIĄTECZNE

DLA DZIECI 

W każdy kolejny grudniowy piątek w sali 
parafialnej odbywały się zajęcia podczas których 
dzieci wykonywały kartki świąteczne, bileciki 
do prezentów, adwentowe kalendarze, mikołaj-
ki, aniołki oraz inne ozdoby świąteczne. 

Inicjatywa przedświątecznych zajęć spotkała 
się z dużą aprobatą, o czym świadczy liczba dzie-
ci, (ok. 30-tu na każdym spotkaniu), które posta-
nowiły skorzystać z tej formy spędzenia wolnego 
czasu. Dziękuję wszystkim dzieciom za udział w 
zajęciach oraz wszystkim którzy pomogli mi w 
przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć.                                                

Katarzyna Twardzik 

CYKL TEMATYCZNY:
MODLITWA

„Modlić się jest rzeczą nader wspaniałą, gdy 
wysoki majestat z nieba tak bardzo zniża się ku 
nam, biednym robaczkom, że wolno nam otworzyć 
do niego usta, a On nas chętnie wysłucha. Ale rze-
czą jeszcze wspanialszą i kosztowniejszą jest to, że 
On rozmawia z nami, a my Go słuchamy”. 

Te słowa wypowiedział wielki mąż modli-
twy ks. dr Marcin Luter. Jego modlitwa była 
głęboka i żarliwa. W niej szukał odpowiedzi 
na najważniejsze dla siebie pytanie: Jak znaleźć 
łaskawego Boga i jak zdobyć Jego upodobanie? 
Z takiej gleby wyrósł Luter jako reformator re-
ligijny. Na takim gruncie powinniśmy wzrastać  
i my wszyscy. 

Niestety od wielu już lat w Europie zachod-
niej, a od jakiegoś czasu także i w Polsce obserwu-
je się szybko postępującą laicyzację i sekularyzację 
życia. Coraz wyraźniej widoczne jest  zdecydo-
wane wysunięcie się na plan pierwszy sfery świec-
kiej i ograniczenie do minimum sfery sakralnej 
– świętej. Praktyki religijne, w tym i modlitwa 
zostały zepchnięte na drugi plan, na boczny tor. 
Taki stan rzeczy skłania do refleksji i postawienia 
sobie pytania o sens, wartość i znaczenie modli-
twy w życiu współczesnego człowieka?   

Dlatego z jednej strony głęboka fascynacja, 
a z drugiej, niepokój nad relatywizacją warto-
ści modlitwy, skłoniły mnie do poświęcenia w 
naszej gazetce, niniejszego cyklu mini - artyku-
łów właśnie modlitwie. Pierwszy z nich będzie 
próbą zdefiniowania czym modlitwa jest, w 
jaki sposób jest wyrażana i jaką wartość stano-
wi dla konkretnego człowieka.
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MODLITWA
– PRÓBA  DEFINICJI 

Modlitwa to szukanie Boga, to spotkanie z 
Nim, to rozmowa, to słuchanie Go, to przeby-
wanie w Jego obecności. W pewien sposób jest 
także wielką przygodą, przeżywaną z najlepszym 
przyjacielem – niebiańskim Ojcem. 

Jako przeżycie, akt religijny, modlitwa bliska 
jest każdemu człowiekowi, który pragnie nawią-
zać kontakt z Bogiem i mieć z Nim społeczność. 
Jest ona nieodłącznym punktem ludzkiej egzy-
stencji nakierowanej na Boga. Często mówi się, 
że modlitwa jest tętnem życia religijnego. Gdy 
człowiek przestaje się modlić duchowo obumie-
ra. Pod wpływem różnych czynników, na przy-
kład wraz z duchowym rozwojem, modlitwa 
i jej treść może ulegać ewolucji i przemianom, 
lecz zawsze dla wierzącego jest czymś ważnym i 
istotnym.

Modlitwa bowiem wyraża stan naszego ser-
ca i duszy, to sytuacja wypływająca ze zrozumie-
nia, że świat, w którym żyjemy ma jednak swoją 
głębię, i że jesteśmy zanurzeni w tym co niewi-
dzialne.  Pierwotną formą modlitwy było proste 
wezwanie. Przykładem takiego kultowego we-
zwania jest okrzyk pierwszych chrześcijan „ma-
ranatha” - Przyjdź, Panie nasz! W modlitwie, 
chociaż zasadniczo jest ona aktem wewnętrz-
nym, bierze udział cały człowiek, dlatego często 
towarzyszą jej, odpowiednie gesty, jak klękanie 
czy składanie rąk. Mówiąc o modlitwie musimy 
także dokonać rozróżnienia między modlitwą 
prywatną i wspólną - publiczną, przyjmującą 
postać liturgii, która jest dialogiem ludu z Bo-
giem. Jednakże niezależnie od formy, modlitwa 
ma zawsze takiego samego adresata, taką samą 
strukturę i taką samą funkcję. Jej adresatem za-
wsze jest Bóg. Z kolei struktura modlitwy jest 
zawsze dialogiczna. 

Niezależnie od tego, czy modlitwa jest indy-
widualna czy zbiorowa, tworzona w trakcie od-

mawiania czy też odmawiana z pamięci, czy jest 
rozbudowaną modlitwą czy też jest jej pierwoci-
ną, zaczątkiem: krzykiem, apelem - zawsze jest w 
swej istocie dialogiem, intencjonalną wypowie-
dzią modlącego się skierowaną do Boga. Funk-
cją modlitwy zaś jest coraz pełniejsza integracja 
wiernych z Bogiem, aktualizacja i pogłębienie 
więzi z Nim oraz budowanie wewnętrznej du-
chowości człowieka. Nie chodzi więc, tylko o 
poinformowanie Boga o ludzkich potrzebach 
czy ludzkiej sytuacji, one są bowiem Bogu zna-
ne. Chodzi o to, aby modląc się, jak trafnie okre-
ślił to  Augustyn: „tworzyć siebie” - jako osobę 
skierowaną ku Bogu. 

Wraz z rozwojem religii przemianom ulegała 
także modlitwa. Obok konkretnych próśb poja-
wiają się modlitwy będące wyrazem uwielbienia, 
hołdu i czci, modlitwy dziękczynne, modlitwy 
spowiednie jako wyraz żalu i pokuty za grzechy, 
czy modlitwy będące aktem całkowitego zdania 
się na wolę Boga.

Każda modlitwa zawiera ogromne bogac-
two treści i akcentów, od groźby do pokornego 
poddania, od prośby pełnej trwogi i niepokoju 
do absolutnego zaufania. Niekiedy zjawia się 
ona spontanicznie, przelotnie, niedostrzegalnie, 
niemal podświadomie, innym zaś razem jest mo-
zolnie formułowana wśród „nocy duszy”, kiedy 
każde słowo, każda myśl z ogromnym trudem 
wypływa z wnętrza człowieka. Czasem modli-
twa jest spokojna i płynna, czasem zaś dyna-
miczna i gwałtowna, jak to się zdarza zazwyczaj 
w grożącym niebezpieczeństwie lub w wielkim 
nieszczęściu, kiedy to głębiej odczuwamy naszą 
słabość i Bożą wszechmoc.

Konkludując można powiedzieć, że modli-
twa jest niezmiernie istotnym elementem życia 
religijnego, który dla człowieka wierzącego ma 
wartość niepodważalną. Można powiedzieć, 
iż jest ona oddechem wierzącego serca, wyraża 
treść i głębię wiary. Dlatego jest tak bardzo 
ważna! cdn.

Ks. Marek Twardzik
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Gabriela Sikora
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NAJWAŻNIEJSZE DATY I WYDARZENIA
Z ŻYCIA MARCINA LUTRA

10 listopada 1483 r. - urodził się w Eisleben
1497 r. - podjął naukę w szkole katedralnej 
w Magdeburgu
1498 r. - zmienił szkołę i rozpoczął naukę 
w Eisenach 
1502 r. - podjął studia na uniwersytecie 
w Erfurcie 
1505 r. - wstąpił do klasztoru augustianów 
w Erfurcie
1507 r. - przyjął święcenia kapłańskie w erfurc-
kiej katedrze
1508 r. - został przeniesiony do Wittenbergi 
w związku z nominacją na stanowisko wykła-
dowcy na uniwersytecie 
1510 r. - odbył podróż do Rzymu
1517 r.- przybił 95 tez na drzwiach kościoła 
zamkowego w Wittenberdze
1518 r. - spotkał się z kardynałem Kajetanem 
w Augsburgu
1519 r. - wziął udział w dyspucie w Lipsku 
z Janem Eckiem 
10 grudnia 1520 r. - spalił księgę prawa kano-
nicznego 
3 stycznia 1521 r. - papież Leon X wyklął Lutra 
z Kościoła rzymskiego (bulla klątwy)
1521r. - stanął przed cesarzem Karolem V 
na sejmie w Wormacji 
1521-1522 - przebywał na zamku Wartburg, 
pracując nad tłumaczeniem Nowego Testamen-
tu na język niemiecki
marzec 1522 r. - reformator wrócił do Wittenbergi 
13 czerwca 1525 r. - poślubił byłą zakonnicę 
Katarzynę von Bora 

1526 r. - rozpoczął wizytacje szkół i parafii 
1529 r. - ukazał się drukiem Duży katechizm 
i Maty katechizm, w tym samym roku Sejm Rzeszy 
w Spirze zakazał szerzenia idei reformacyjnych
październik 1529 r. - odbyło się spotkanie 
w Marburgu Lutra z Zwinglim przedstawi-
cielami Reformacji niemieckiej i szwajcarskiej 
(dyskusja na temat Wieczerzy Pańskiej) 
1534 r. - po dwunastu latach pracy wydał całą 
Biblię przetłumaczoną na język niemiecki
1537 r. - opracował Artykuły szmalkaldzkie 
18 lutego 1546 r. - zmarł w Eisleben

Najważniejsze pisma ks. Marcina Lutra
Mały katechizm, Duży katechizm, Postyl-

la domowa, Artykuły szmalkaldzkie, De servo 
arbitrio („O niewolnej woli”), Deutsche Messe 
- „Msza niemiecka i porządek nabożeństwa”, Do 
szlachty narodu niemieckiego, O wolności chrze-
ścijanina, O niewoli babilońskiej Kościoła.

POPRZEDNICY REFORMACJI

Przeciwko złym stosunkom panującym 
w Kościele podnosiły się głosy sprzeciwu, nawołu-
jące do powrotu do pierwotnego chrześci jaństwa, 
do oparcia nauki Kościoła na czystym Słowie 
Bożym. Były to głosy ludzi, którzy pragnęli głęb-
szego i czystego religijnego życia w łączności 
z samym Jezusem Chrystusem. Ludzi tych na-
zywamy zwykle poprzednikami reformatorów. 
Chcąc ich określić krótko powiemy, że byli to 
ludzie, którzy przed wystąpieniem Ks. dra Mar-
cina Lutra usiłowali na podstawie Pisma Świętego 
naprawić stosunki w Koś ciele i przywrócić godne 
znaczenie Słowu Bożemu. Należeli do nich: 

31 PAŹDZIERNIK – Ś W I Ę T O   R E F O R M A C J I
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Piotr Waldus
Piotr Waldus (XII wiek) działał początko-

wo we Francji, później także w Czechach i na 
Morawach. Był to zamożny kupiec z Lyonu. Pod 
wpływem historii o bogatym młodzieńcu sprze-
dał wszystko co miał, rozdał ubogim i rozpo-
czął nowe życie. Rozpoczął wygłaszać kazania, 
zachęca jąc do naśladowania prostego i ubogiego 
życia na wzór Jezusa Chrystusa. Starał się rozpo-
wszechniać wśród ludu Pismo Święte. Głosił, 
że przez zasługi świętych przez pielgrzymki 
i odpusty nie może człowiek dostąpić zbawienia. 
Za tę naukę i działalność był zarówno on jak 
i jego zwolennicy, których zwano Waldensami, 
okrutnie prześladowany. Waldus zmarł gdzieś na 
Morawach, dokąd się schronił przed prześlado-
waniami. Waldensi przetrwali do dziś w północ-
nych Włoszech, gdzie posiadają swoje zbory.

czci świętym, relikwiom i obrazom. Po stronie 
Wiklefa stanął król angielski i dlatego mógł 
umrzeć spokojnie, mimo iż Rzym zażądał jego 
wy dania. Dopiero w 30 lat po śmierci wydobyto 
jego prochy z ziemi i na rozkaz soboru w Kon-
stancji (1415) spalono. 

Jan Wiklef
Jan Wiklef (XIV wiek) działał w Anglii. Był 

profesorem uniwersytetu w Oxfordzie. Jego naj-
większą dla Anglii zasługą było przetłumaczenie 
Pisma Świętego na język angielski. Zapoznawszy 
się dokładnie z Biblią doszedł do przekonania, że 
nauka ówczesnego Kościoła nie zgadza się z nią. 
Głosił, że tylko Pismo Święte zawiera prawdę 
i że wobec tego należy odrzucić naukę o czyść-
cu, odpustach, że należy zaniechać oddawania 

Jan Hus
Jan Hus (XV wiek) pracował na terenie 

Czech. Gdy został profesorem uniwersytetu 
w Pra dze, pod wpływem pism Wiklefa i głębszej 
znajomości Biblii zaczął w kazaniach swoich 
wykazywać błędy nauki ówczesnego Kościoła, 
nawołując do napra wy stosunków i do oparcia 
się na czystym Słowie Bożym. Po wystąpieniu 
przeciw odpustom został obłożony klątwą pa-
pieską. Wywołało to niepokoje w Czechach. Aby 
niepokoje uśmierzyć, cesarz Zygmunt wezwał 
Husa na sobór do miasta Konstancji, zapewnia-
jąc go pismem, że nie utraci wolności ni życia 
(list żelazny). Jednak cesarz słowa nie dotrzymał 
i Hus po przybyciu na miejsce został uwięziony. 
Przez siedem miesięcy przebywał w więzieniu, 
po czym został skazany za kacerstwo na śmierć 
przez spalenie na stosie, gdyż nauki swojej pomi-
mo namów wyrzec się nie chciał. Ostatnimi Jego 
słowami były: „Panie Jezu, odpuść wszystkim 
moim wrogom dla miłosierdzia Twe go”. Przed 
śmiercią, ginąc w promieniach, miał też prze-
powiedzieć, iż w sto lat po nim przyjdzie nowy 
reformator (łabędź), którego nikt zniszczyć nie 
potrafi. Jan Hus uważany jest przez Czechów 
za bohatera narodowego. Jego mężną śmierć 
opisała przepięknie poetka Maria Konopnicka 
w wierszu pt. Jan Hus. Po śmierci Husa rozgo-
rzały w Czechach srogie walki religijne.
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Ulryk Zwingli
Równocześnie z Lutrem przeprowadzał na-

prawę Kościoła reformator Uiryk Zwingli na te-
renie Szwajcarii. Zostaw szy proboszczem w Zu-
rychu (1519), począł występować w kazaniach 
prze ciwko nadużyciom w Kościele. Głównym 
jego hasłem był nawrót do pier wotnego chrze-
ścijaństwa. Pod wpływem jego kazań w części 
Szwajcarii przeprowa dzono Reformację według 
jego wskazówek. Usunięto z kościołów obra-
zy i relikwie, krzyże i ołtarze, grę na organach 
i dzwony z wież kościelnych, wreszcie mszę. 
Zapro wadzono natomiast Wieczerzę Pańską 
pod dwiema postaciami. Można by ogólnie po-
wiedzieć, iż usuwano z kościoła to wszystko, cze-
go nie nakazywało wyraźnie Pismo Święte. W 
kościele jak i w prywatnym życiu zaprowadzono 
surową karność. Zabronione zostały uczty, gry, 
zabawy, przepych w strojach itp. Reformy tej nie 
przyjęły wszakże wszystkie okręgi (kantony) w 
Szwajcarii. Na tym tle doszło wkrótce do walk 
religijnych. W bitwie pod Kappel, zginął Zwin-
gli (1531). Ciało jego poćwiartowano i spa lono, 
a prochy rozrzucono na cztery strony świata. 

Jan Kalwin
Mężem, który po śmierci Zwingliego pro-

wadził dalej na terenie Szwajcarii dzieło refor-
my, był Jan Kalwin. Miejscem jego działalności 
była Genewa. Postanowił przepro wadzić nie 
tylko naprawę samego Kościoła, lecz gruntow-
ną zmianę całego życia i to na podstawie zasad 
biblijnych. W tym celu dążył do wprowadzenia 
surowej karności chrześci jańskiej, która obejmo-
wała życie rodzinne i publiczne. Zakazane zo-
stały: gra w karty, hałaśliwe zabawy, pijaństwo, 
sprośne żarty, tańce i klątwy, wprowadzono 
natomiast obowiązek regularnego uczęszczania 
na nabo żeństwa, przystępowania do Wieczerzy 
Pań skiej i prowadzenia czystego, skromnego, 
bogobojnego życia. Przykazania Boże miały się 
stać prawdziwie powszechnie obowiązu jącym 
prawem. Przestępowanie ich było su rowo kara-
ne. Reformę nabożeństwa przeprowadził Kal-
win również bezwzględnie. Reformy Kalwina 
wywołały początkowo zacięty sprzeciw ze stro-
ny pewnej części obywateli. Dopiero po długiej 
walce i pełnej zaparcia się samego siebie pracy, 
udało się mu przeprowadzić całkowicie refor-
mę wiary i obyczajów. W mieście zapanowała 
karność, ład i porządek. Obywatele zaczęli też 
cenić nowy porządek i czyste bogobojne życie. 
Toteż kiedy Kalwin umierał w 1564 r., żegnała 
go Genewa z głębokim żalem jako swego dobro-
czyńcę. Wpływ jego w Genewie wyczuć można 
do dziś. 

(Opracowano na podstawie książek: Abym był Jego własnością i  Życie i wiara)
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I N F O R M A C J E    P A R A F I A L N E:

NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE

WIGILIA
BOŻE 

NARO-
DZENIE

II
DZIEŃ 
ŚWIĄT

STARY 
ROK

NOWY 
ROK

EPIFA-
NIA

I NIE-
DZIELA  
PO EPI-
FANII

22:00 10:00 9:00 17:00 10:00 9:00 9:00

ZMIANY W URZĘDOWANIU KANCELARII
WTOREK ŚRODA PIĄTEK

9:00-12:00 15:00-18:00 9:00-12:00
POZA  WYZNACZONYMI GODZINAMI

JEŚLI TYLKO JESTEM NA TERENIE PARAFII
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

STAŁE  COTYGODNIOWE  SPOTKANIA
NABOŻEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE 

ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI
ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GODZINA
BIBLIJNA

g. 17:00/18:00
   (ZIMA/LATO)

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)

g.16:00

SPOTKANIE 
KONFIR-

MANTÓW
g. 16:30 PRÓBA

CHÓRKU
DZIECIĘCEGO

g. 15:00

PRÓBA
ZESPOŁU

MŁODZIEŻOWE-
GO

g. 18:00

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY

g. 17:30
PRÓBA

CHÓRU
g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
43-440 Goleszów, Cisownica 32, tel. 33 858 60 81

Skład komputerowy i druk: Interfon Sp. z o.o. Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543 
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W niedzielę
15 stycznia 2012r. o godz. 16:30 

w kościele w Cisownicy
odbędzie się:

Koncert Kolęd
na którym wystąpią:

Chór Parafialny z Cisownicy
Diecezjalna Orkiestra Dęta

Zespół Wokalny Vocalis

Serdecznie zapraszamy!!!
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Rozpoczęcie roku szkolnego

Św. zmarłych - Nabożeństwo na cmentarzu

Święto żniw

Koncert zespołu z Goleszowa

Nabożeństwo dla seniorów
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Zajęcia plastyczne dla dzieci

Prace naszych dzieci Chórek dziecięcy

Spotkanie młodzieży

Wyjazd młodzieży do Rycerki


