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„Byłem umarły, lecz oto Ŝyję 
na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i piekła.” 

Obj. Jana 1,18; 
 

Niechaj wieść Wielkanocna 
rozbrzmiewa na całym świecie 

i wnosi w serca wspaniałą nadzieję, 
która łamie moc śmierci i grzechu. 

 
Błogosławionych, spokojnych, 

pełnych Chrystusa Świąt 
 Wielkiej Nocy 

 
Ŝyczą wszystkim parafianom 

 
ks. Marek Twardzik 
oraz Rada Parafialna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy  
Parafianie!  
 
Z wielką radością oddajemy w 

Wasze ręce kolejny numer Infor-
matora Parafialnego.  Cieszę się 
niezmiernie, iż wyrażona w po-
przednim numerze nadzieja, iż 
nasz Informator będzie się rozwi-
jał i rósł, spełniła się!  
 

Drugi numer naszej, nowej ga-
zetki parafialnej jest bowiem nieco 
obszerniejszy.  

Przyczyną jest nie tylko więk-
sza czcionka, która ułatwi i pomo-
że w czytaniu szczególnie osobą 
starszym, ale też większa ilość ar-
tykułów i informacji. Oprócz spo-
tkania ze Słowem Bożym, bieżą-
cych informacji z życia naszej Pa-
rafii, kącika dla dzieci, cyklu doty-
czącego modlitwy, pojawili się 
nowi autorzy, z czego niezmiernie 
się cieszę i nowe artykuły, w tym 
nowy cykl o historii kościoła. Wie-
rzę, że ilość stron idzie w parze z 
jakością i że każdy z nas znajdzie 
w nim coś budującego dla siebie.  

Życzę miłej i błogosławionej 
lektury.  

                                                                        
ks. Marek Twardzik  
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ROK KOŚCIELNY - CZAS PASYJNY I WIELKANOC 
 

 
 
 

Czas pasyjny i Wielkanoc to drugi 
krąg w roku kościelnym. Okres czasu 
pasyjnego trwa 6 tygodni i okres Wielka-
nocy trwa również 6 tygodni (jest 6 nie-
dziel pasyjnych i 6 niedziel wielkanoc-
nych). Wielkanoc poprzedzona jest cza-
sem pasyjnym, czasem Wielkiego Po-
stu. W Kościele luterańskim istnieją dwie 
nazwy tego pasyjnego okresu rozpoczy-
nającego się w Środę Popielcową, czyli w 
środę przed Niedzielą Invocavit (1 Po-
stu). Z języka i liturgii starokościelnej 
pozostało określnie Wielkiego Postu, a w 
ewangelickim języku liturgicznym zado-
mowiło się określenie „czasu pasyjnego”. 
Post od czasu IV wieku po Chrystusie 
rozpoczynamy w Kościele od nabożeń-
stwa pokutnego. Pokuta zresztą cechuje 
cały okres pasyjny. Od IV wieku posypy-
wano głowy wiernych popiłem na znak 
właśnie pokuty.  

Czas pasyjny bierze swoją nazwę od 
łacińskich słów poprzedzających w Wiel-
ki Piątek czytanie historii męki Pana 
Jezusa: „Passio Domini nostri secun-
dum…” co znaczy dosłownie po polsku: 
„Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa 
według…” i następuje nazwa Ewangelii, z 
której jest ona czytana. A więc „Passio” 
znaczy po polsku „Męka” czyli rozpamię-
tywanie męki naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. W tym czasie zastanawiamy się 
nad męką, cierpieniem naszego pana, 

jakie ona miała znaczenie dla nas i dla 
naszego zbawienia. Temu zagadnieniu w 
Kościele poświęcono „piątki pasyjne”, 
albo jak kiedyś mówiło się na Śląsku 
Cieszyńskim „postne piątki”. W Kościele 
luterańskim w te piątki czytane były w 
liturgii teksty wyłącznie z Ewangelii, 
które mówiły o męce Pańskiej, kazania 
natomiast można było głosić na inne 
teksty, lecz zawsze związane z głównym 
tematem tego okresu. W piątki pasyjne 
śpiewano wyłącznie pieśni pasyjne. 
Zwieńczeniem tego czasu jest Wielki 
Piątek. 

Kulminacyjnym okresem czasu pasyj-
nego to Wielki Tydzień rozpoczynający 
się Niedzielą Palmową. W domu, z które-
go się wywodzę, a był to dom luterański 
od wieków (od czasów Reformacji) wiel-
kim dniem Wielkiego Tygodnia był Wiel-
ki Czwartek – dzień ustanowienia Wie-
czerzy Pańskiej.  
W tym dniu zawsze wieczorem przystę-
powaliśmy do Wieczerzy Świętej. Jest to 
nie tyle dzień smutku co radości i 
wdzięczności za ten wielki Sakrament, 
który nam Pan pozostawił i w którym 
pod postaciami chleba i wina przechodzi 
do nas realnie, substancjalnie i rzeczywi-
ście w Swoim Ciele i Krwi. Bliżej, jak 
właśnie w ten sposób, nasz Pan nie może 
być przy nas.  

Kulminacyjnym dniem czasu pasyjne-
go i Wielkiego Tygodnia jest niewątpliwie 
Wielki Piątek, dzień zbawczej śmierci 
Pana Jezusa. Kościół luterański jako 
spadkobierca reformacyjnej „teologii 
krzyża” ten dzień niezwykle uroczyście 
święci, choć podobnież ks. dr Marcin 
Luter tak tego dnia nie świętował, nie 
napisał ani jednej pieśni pasyjnej, a ele-
menty pasyjne zawarł w swej pięknej 
pieśni wielkanocnej „Chrystus był w 
śmierci mocy” [ŚE 172], w której nawią-
zał do starokościelnej łacińskiej sekwen-
cji „Victinae paschali laudes” z roku 
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1048 oraz do XII wiecznej pieśni „Chry-
stus Pan zmartwychwstał” [ŚE 174 lub 
173].  

W Wielki Piątek zazwyczaj odprawia-
ne są dwa nabożeństwa. Wierni gremial-
nie przystępują do Komunii Świętej, li-
turgia ma charakter żałobny, ksiądz 
ubrany jest na czarno, antependia na 
ołtarzu i na ambonie są też koloru czar-
nego, nie dzwonią dzwony (ostatni raz 
dzwonią w Wielki Czwartek na nabożeń-
stwo Wieczerzy Pańskiej). Do starej tra-
dycji ewangelickiej należy zachowanie w 
domu ciszy, bez radia i telewizora, wierni 
ubrani są w ciemnych lub czarnych stro-
jach. Jeszcze do niedawna na Śląsku 
Cieszyńskim w ten dzień kobiety były 
ubrane w czarnych strojach ludowych, 
mężatki z białym, koronkowym czepcem 
na głowie. Do tradycji ewangelickiej na-
leży zachowanie w Wielki Piątek postu. 
W okresie pasyjnym Diakonia Polska w 
ramach akcji „7 tygodni bez...” rozdaje 
skarbonkę pasyjną, do której składane są 
zaoszczędzone pieniądze przeznaczone 
na cele charytatywne. Ostatnio pojawiła 
się w Kościele staroluterańskim także 
druga akcja p.t.: „7 tygodni z…” -  modli-
twą, codziennym czytaniem Słowa Boże-
go, częstszym przystępowaniem do Sa-
kramentu Ołtarza.  

 
WIELKANOC w Kościele Ewangelic-
kim jest tak samo wielkim świętem, jak 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, czyli tzw. 
„Triduum paschalne” („Trzy dni wielka-
nocne – paschalne”). W poranek wielka-
nocny w godzinach pomiędzy 5.oo a 6.oo 
odprawiane są uroczyste nabożeństwa 
rezurekcyjne (znaczy: zmartwychwsta-
nia) lub „Jutrznia” wielkanocna na Ślą-
sku Cieszyńskim  o  godz. 5.oo. Nabożeń-
stwa te noszą charakter wielkanocnej 
radości, zarówno w liturgii, w pieśniach 
ludu i chóru, ksiądz ubrany jest znowu w 
białą komżę cieszyńską (tzw. „alba sile-
siana”), antependia i kwiaty są koloru 
białego. Podobnie jak w Boże Narodze-
nie, o godzinie 9.00 lub 10.00 odprawia-

ne są nabożeństwa główne, zazwyczaj ze 
Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza. Przy 
śniadaniu wielkanocnym obowiązkowo 
jest malowane jajko wielkanocne – sym-
bol życia, bo jak małe kurczątko wycho-
dzi ze skorupy do samodzielnego życia, 
tak PAN wstał z martwych z grobu ka-
miennego i dlatego wolno nam śpiewać: 
„ Gdyby nie był powstał, / świat by wpie-
kle został; / lecz że z grobu Pan idzie, / 

zaradzone jest biedzie, / zmiłuj się Pnie!” 
[ŚE 173,3] 

Wszystkim współwyznawcom życzę rado-
snego „Alleluja!” 

                                                                                          
Ks. Jan Gross 

 
 

SPOTKANIE ZE SŁOWEM 
BOŻYM - CUDOWNY KRZYŻ 

 

 
 
Gdy patrzę na cudowny krzyż, 
Na którym Pan Chwały poniósł śmierć 
Stoję bezsilny wiem, nie mogę nic; 
Wszystko, co mam to Twej łaski dar. 
  
Patrzę na rany, na przebity bok, 
Miłość i ból spływa w dół na ten świat. 
Jak wielka miłość i ból łączą się, 
By każdy z nas życie wieczne miał 
  
O ten cudowny krzyż, 
O ten cudowny krzyż, 
Woła przyjdź i daj swe życie byś napraw-
dę żył. 
O ten cudowny krzyż. 
O ten cudowny krzyż. 
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 Siostry i Bracia! Punktem kulmina-
cyjnym dramatu odkupienia jest Golgota. 
Widzimy tam Chrystusa zawieszonego na 
krzyżu, między niebem, a ziemią, jakby 
niebo nie chciało Go przyjąć, a ziemia nie 
była godna Go nosić.  
A o¬n był Odkupicielem całego świata. 
Oczy nabiegłe krwią, usta pełne żółci, 
czoło posiniałe od razów, głowa otoczona 
cierniem, całe ciało zbite rózgami, ręce i 
nogi przebite gwoździami, bok i serce 
przebite włócznią. Wszystkie zmysły zo-
stały w Nim umęczone, by odpokutować 
wszystkie rodzaje grzechów ludzkich. 
Bóg - Człowiek, Najwyższa Świętość i 
sama Niewinność, wziął na siebie nasze 
grzechy i przybił do krzyża. Nie zrozu-
miemy do końca całej tajemnicy krzyża, 
choćbyśmy tysiące godzin spędzili na 
modlitwie i rozważaniu. Choćby dlatego, 
że krzyż to nie tylko fakt historyczny, ale 
wiecznie żywa rzeczywistość. Dlatego 
stojąc w zadumie pod krzyżem zamiera-
my jakby w bezruchu i smutku. Gdyż 
wydarzenie krzyża jest związane z życiem 
każdego z nas. Mieści się w nim nasz los i 
przeznaczenie. Dlatego patrzymy na 
krzyż ale i na siebie. Myślimy o Ukrzyżo-
wanym, ale i o sobie. W życiu i w śmierci 
jesteśmy bowiem z Nim związani. Dziś Ty 
i ja stajemy pod krzyżem Jezusa. Stajemy 
wobec tajemnicy cierpienia, ale przede 
wszystkim wobec wielkiej tajemnicy mi-
łości. Miłości, aż do ofiary z siebie… czy 
zdołamy to pojąć???  
  Śmierć, która jest owocem nienawiści 
została zwyciężona przez miłość. Jest to 
miłość ogromna, bezgraniczna, o jaką 
trudno na ziemi, bo pochodzi wprost od 
Boga. Do takiej miłości, kiedy chodził po 
palestyńskiej ziemi i nauczał, chciał prze-
konać swoich słuchaczy Jezus. Ale prze-
konać nie zdołał. Jednakże w obliczu jego 
śmierci na krzyżu – śmierci z miłości i z 
miłością na ustach – wszystko to co 
wcześniej mówił, nagle nabrało ogromnej 
mocy i wielkiego znaczenia. Dotąd bo-
wiem wielu wątpiących mówiło: Takie 
tam gadanie! Ale teraz? Teraz to już co 

innego! Skoro Chrystus za to co głosił 
oddał dobrowolnie swoje życie – to zmu-
sza do zastanowienia! 
 Tak!  Patrząc na Krzyż widzimy na 
nim wyraźnie cierpienie i śmierć, ale 
Jezusowy krzyż jest przede wszystkim 
historią miłości. Prawosławni mówią o 
niej manikos eros, czyli miłość szalona. 
Mówi się, że można umrzeć z braku miło-
ści lub z powodu miłości. Obie sytuacje 
można odnieść do Jezusa. Umarł na 
krzyżu jako ktoś odrzucony, niekochany, 
a zarazem umarł jako Ten, kto kocha do 
końca i bez granic. Dlatego Krzyż jest 
największą w historii lekcją miłości. Mó-
wi o miłości samego Boga, która na krzy-
żu osiąga swoje apogeum. Jan napisał 
krótko: „Bóg jest miłością”. Krzyż wypeł-
nia to najważniejsze słowo treścią. Bóg 
wyznaje na krzyżu swoją miłość. Wyznaje 
ją nie słowem, lecz umęczonym ciałem; 
nie ustną deklaracją, lecz krwią płynącą z 
ran. „Ten, który jest samym pięknem, 
pozwolił, by Go bito w twarz, aby Go 
opluwano, aby go ukoronowano ciernia-
mi… Ale właśnie w tym zniekształconym 
obliczu jaśnieje prawdziwe, ostateczne 
piękno: piękno miłości, która jest miło-
ścią »aż do końca«. Bo Jego miłość nigdy 
nie ustała. Jego miłość była silniejsza niż 
śmierć.  
A taka Miłość na śmierć i życie nie może 
przegrać. Jeśli jest gotowa przetrwać 
wszystko, nie można jej zabić. Dlatego 
musiał być ciąg dalszy, musiało być 
zmartwychwstanie. Bo Jezusowa miłość 
była silniejsza niż śmierć!!!  
 Dlatego my dziś możemy mówić i 
śpiewać o cudownym krzyżu: 
 
 Gdy patrzę na cudowny krzyż, 
Na którym Pan Chwały poniósł śmierć 
Stoję bezsilny wiem, nie mogę nic; 
Wszystko, co mam to Twej łaski dar. 
  
Patrzę na rany, na przebity bok, 
Miłość i ból spływa w dół na ten świat. 
Jak wielka miłość i ból łączą się, 
By każdy z nas życie wieczne miał 
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O ten cudowny krzyż, 
O ten cudowny krzyż, 
Woła przyjdź i daj swe 
życie byś naprawdę żył. O ten cudowny 
krzyż. 
O ten cudowny krzyż.  
Amen 

                                                                                       
ks. Marek Twardzik 

 
WIELKANOCNA WIARA 

 
Gdy umarła córeczka 
przełożonego Syna-
gogi Jaira, ktoś z 
domowników wyszedł 
przed dom i oznajmił 
wracającemu Jairowi: 
„nie trudź już nauczy-
ciela!”. Nadzieja tego 
człowieka skończyła 
się na śmierci, a wia-
ra nie sięgała poza 

nią. W ułamku sekundy wiadomość 
zmieniła również Jaira. Jezus jednak 
odczytał jego wewnętrzny stan i powie-
dział do niego: „nie bój się, tylko wierz!” 
To był Boży pokój wlany w serce ojca, bo 
dla Jezusa śmierć nie była końcem, ale 
była początkiem nowego życia dla dziec-
ka i... ojca. Człowiek powiedział: „nie 
trudź już ...”, ale Syn Boży mówi: „nie bój 
się tylko wierz!”  
 Podobnie było z wielkanocną wiarą. 
Dramat Wielkiego Piątku był ową wieścią 
domownika oznaczającą wszelki koniec. 
Z taką wieścią rozeszli się ludzie spod 
Krzyża. Nie przychodziły im w takiej 
chwili myśli o zapewnieniach Jezusa, że  
trzeciego dnia zmartwychwstanie.  Pozo-
stały: smutek, żałoba, płacz i łzy. Czy 
pierwsze wieści z pustego grobu zamienią 
smutek w radość? Czy głos wielkanoc-
nych dzwonów zwiastujących zwycięstwo 
życia nad śmiercią otworzy Twoje załza-
wione i zasłonięte oczy? 

 Śmierć dziewczynki nie była koń-
cem jej życia. Krzyż Golgoty i Pusty Grób 
nie jest końcem miłości Boga do człowie-
ka. Jeśli nawet pusty Grób wprawia 
uczniów w zdumienie, a słowa aniołów 
„nie ma Go tu, wstał prawdziwie z mar-
twych” wydają się widzeniem, to ponad 
Nimi jest Wielkanoc i Zmartwychwstały 
Jezus mówiący „pokój wam!”  

 Nie lekceważymy trudności przed 
jakimi stawali uczniowie z powodu 
Śmierci i  Zmartwychwstania. Nie drwi-
my z bojaźni z jaką odnieśli się do puste-
go Grobu i nie ganimy ich za wątpliwości, 
bo przed takimi stoimy także i my, którzy 
wędrując do Niebiańskiej Galilei idziemy 
często jako Ci dwaj do Emaus. Mówimy: 
„a myśmy się spodziewali...” „O głupi i 
gnuśnego serca”, co oznacza: o bezmyślni 
i powolni sercem. Jakże mogliście o tym 
zapomnieć? „Chrystus musiał to wycier-
pieć, aby wejść do swojej chwały”. Krzyż 
Chrystusa nie tylko poprzedza Zmar-
twychwstanie, ale Krzyż Chrystusa Zmar-
twychwstanie tłumaczy: „musiał to wy-
cierpieć”. Jezus dzisiaj mówi: „włóż w 
rany Moje swoją niewiarę, nie bój się”. 
Takim Go spotykamy, gdy przychodzi w 
naszych radościach życia i smutkach dnia 
powszedniego, gdy dołącza do nas i pyta: 
„dokąd to, tak zamyśleni i pogrążeni 
podążacie?” Czy wiadomość o śmierci 
dziecka miała przekreślić nadzieję i od-
rzucić wiarę, a Jezusowi powiedzieć 
„dziękuję, już Cię nie potrzebuję?”  Nie! 
Właśnie wtedy Jezus był najbardziej po-
trzebny i tylko z Nim Jair mógł „zwycię-
żyć do końca!” Jezus i dzisiaj bierze tych, 
którzy Go szukają, na Swoje ramiona. 
Prowadzi „do końca”, tj. do Nowego Ży-
cia, do Zmartwychwstania. Prowadzi z 
naszymi niepewnościami, smutkami i 
ludzkim pojmowaniem spraw Bożych, ale 
daje nam  przy tym spojrzeć poza granice 
naszego poznania i rozumu, poza grób, 
przywracając nadzieję i odradzając wiarę. 
Daje nam Wielkanocne oczy, które 
wpuszczają promienie Jezusowych Słów: 
„nie bój się, tylko wierz!” 
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Cierpiący Jezus 
Na górskim szlaku z Małej Czantorii w 

kierunku Wielkiej ktoś przybił do drzewa 
krzyż z postacią Jezusa - Krucyfiks. To 
był najbardziej cierpiący Jezus jakiego 
widziałem. Dość, że był przybity gwoź-
dziami, tak jak to opisują Ewangelie, to 
do tego nie miał już prawej dłoni, a twarz 
i postać poznaczona była surowością 
klimatu i mijającego czasu. Ilekroć tam 
przechodziłem, zatrzymywałem się. Pro-
wadziłem z Nim dialog i ubolewałem nad 
Jego losem. Po jakimś czasie nie miał już 
ręki aż do łokcia. Czas robił swoje: wiatry 
smagały drewnianą postać, deszcz się nie 
litował. Pewnego dnia pozostał tylko 
krzyż. Jezusa nie było. Szukałem Go. Nie 
znalazłem. Co się z Nim stało? Zszedł z 
Krzyża. Poszedł górskim szlakiem. Może 
do Cisownicy? 

          
 Tadeusz Gluza 

 

 
DAR ŻYWEJ WODY 

 
Jezus wraz z uczniami decyduje się 

opuścić Judeę i odejść do Galilei/J 4,3/ 
Najkrótsza droga wiedzie przez Samarię. 
Żydzi podróżując tą drogą omijali Sama-
rię. Wybierali krainę na wschód od Jor-
danu, podejmując dwa razy dłuższą dro-
gę, ponieważ nie chcieli spotkać się z 
Samarytanami. W 722 roku p.n.e. Asy-
ryjczycy podbili Północne Królestwo 
Izraela. Na podbitych terenach pozosta-

wili ubogich Żydów. Pozostałych upro-
wadzili do Asyrii. Na tereny podbite wy-
syłali Asyryjczyków. Z czasem zostały 
zawierane mieszane małżeństwa. Dzieci 
zrodzone z tych małżeństw były uważane 
za Żydów „pół- krwi". Ich religia to mie-
szanka różnych wierzeń rodziców. Ludzi 
tych nazywano Samarytanami i dlatego 
nie cieszyli się sympatią Żydów. Ale Je-
zus świadomie wybiera drogę przez Sa-
marię. Kiedy z uczniami zbliżał się do 
miasteczka Sychar, wysyła uczniów po 
żywność, a sam pozostaje przy studni 
znajdującej się na polu, które kiedyś dał 
Jakub swojemu synowi Józefowi. 

Do studni przychodzi kobieta, aby na-
brać wody. Idzie sama, a więc nie jest 
zbyt bogata, aby trzymać służącą. Jest 
jeszcze bardzo gorąco. Kobiety w tym 
klimacie zazwyczaj idą po wodę wcze-
snym rankiem, albo późnym wieczorem. 
A może unika ona spotkania z innymi 
kobietami? Przybliża się do studni i widzi 
tam siedzącego mężczyznę. Z daleka roz-
poznaje, że jest Żydem. Jest zaskoczona, 
ponieważ wie, że Żydzi unikają Samary-
tan. I nagle słyszy coś, co ją jeszcze bar-
dziej zdumiewa „Daj mi pić"/J 4,7/ Ża-
den uczony żydowski nie rozmawia pu-
blicznie z kobietą. Ubliża to jego godno-
ści. Ta prośba Jezusa jest jednak bardziej 
próbą nawiązania z nią kontaktu i zapro-
szeniem do wspólnej rozmowy .On nie 
czeka na kubek wody, ale sam oferuje jej 
„żywą wodę". "Gdybyś znała dar Boży i 
tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, 
wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody 
żywej"/ J4/10/. W religii żydowskiej 
znane jest pojęcie „żywa woda" .Prorok 
Jeremiasz pisze: "źródłem żywej wody 
jest sam Pan" /J17/13. Dawid w Ps 39,9 
powiedział: „A strumieniem rozkoszy 
swoich upajasz ich” lub w Ps 42,1-2 czy-
tamy: „Jak jeleń pragnie wód płynących, 
tak dusza moja pragnie ciebie, Boże." Dla 
tej kobiety woda to nie tylko codzienna 
potrzeba, ale i problem jej zdobycia. 
Zawsze o tej samej porze, zakurzoną 
drogą z ciężkim dzbanem wody idzie 
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samotnie. Brak jej towarzystwa innych 
kobiet, aby porozmawiać, pośmiać się czy 
dodać sobie otuchy. Jest na pewno nie 
tylko zmęczona, ale i bardzo zniechęco-
na. I dlatego zwraca się do Jezusa z proś-
bą „Panie daj mi tej wody, abym nie pra-
gnęła i tu nie przychodziła, by czerpać 
wodę" /J4,15/. A na jej prośbę zupełnie 
nieoczekiwanie słyszy słowa „Idź, zawołaj 
męża swego i wróć tutaj!" Bardzo otwar-
cie i szczerze przyznaje, że nie ma męża, 
a Jezus sam kończy historię jej życia 
mówiąc: „Miałaś bowiem pięciu mężów, 
a ten, którego teraz masz, nie jest twoim 
mężem, prawdę powiedziałaś". Samary-
tanie posiadali „Pięcioksiąg Mojżeszo-
wy". W tej małej części Biblii zawarta jest 
informacja, że cudzołóstwo jest grze-
chem. Samarytanka na pewno jest tego 
świadoma. Nie wiemy, czy sama wyłącza 
się z życia miasteczka, czy to mieszkańcy 
odsuwają się od niej. Na pewno potrze-
bowała zmiany w swoim życiu. Może nie 
raz o tym myślała, idąc samotnie daleko 
poza miasto po wodę, ale nie znała spo-
sobu jak to zmienić. Jest tylko jeden spo-
sób. Tylko Bóg ma moc odmienić nasze 
życie. On pierwszy wyciąga swoją dłoń do 

człowieka w Osobie Jezusa Chrystusa. 
Jezus pokonuje wszystkie bariery jakie 
dzielą go z Samarytanką. Zrywa z żydow-
skimi prawami i zwyczajami, aby odmie-
nić jej życie, bo dar żywej wody to nowe 
życie. Zaistniała dla niej ogromna szansa. 
Poznała Chrystusa osobiście „Ja, który 
mówię z tobą jestem nim" /J4,26/ Nagłe 
kobieta zostawia dzban, biegnie do mia-
sta, zwołuje ludzi i przyznaje się przed 
nimi „Chodźcie, zobaczcie człowieka, 
który powiedział mi wszystko co uczyni-
łam, czy to nie jest Chrystus?" /J4,29/ i 
przyprowadziła ich do Jezusa. Taka reak-
cja nie jest spotykana. Coś musiało się 
wielkiego wydarzyć. Bóg potępia grzech, 
ale nie potępia człowieka. Jezus nie poni-
żył tej kobiety. Pomógł jej zobaczyć wła-
sny grzech, aby zapragnęła wody życia, 
którą jej oferował. I ona to czuje, że jest 
po jej stronie, że wyciąga do niej ratującą 
dłoń, że mu na niej zależy. 

Dar żywej wody jest dostępny i 
dzisiaj dla każdego z nas. Musimy tylko 
uświadomić sobie potrzebę jej posiada-
nia. Decyzja należy do ciebie.   

                                                                                                  
Henryka Szarzec

 
RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

NOWOROCZNE, 
 PARAFIALNE SPOTKANIE 

PRACOWNIKÓW I  
WOLONTARIUSZY 
 

W niedzielę 8 stycznia na sali para-
fialnej odbyło się spotkanie Rady Para-
fialnej, pracowników, wolontariuszy oraz 
wszystkich którzy w przeróżny sposób 
angażują się w funkcjonowanie naszej 
parafii. Ks. Marek Twardzik przywitał 
wszystkich bardzo serdecznie, a następ-
nie wygłosił okolicznościowe rozważanie, 

w którym nawiązał do upływającego cza-
su i zaapelował, aby czas który mamy jak 
najlepiej, jak najpełniej wykorzystywać 
dla dobra wszystkich ludzi: „Każdy czło-
wiek niezależnie od wieku, zawodu, ma-
jątku, wykształcenia i stanu zdrowia 
musi wykonać jeden najważniejszy 
czyn, a mianowicie musi przeżyć dzień… 
Wyjść naprzeciwko nadchodzącego 
dnia, wynurzającego się z tajemnicy 
niebytu i ciemności, przyjąć go z ręki 
Stwórcy. I Ten dzień z wdzięcznością 
przeżyć, kładąc na nim znaki miłości i 
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ofiary, aby go znów oddać Bogu, w któ-
rego ręku leży tajemnica całej przyszło-
ści, - to największy czyn człowieka. A 
więc każdego z nas!!!” 

 

 
Następnie ks. Marek Twardzik po-

dziękował wszystkim za trud, zaangażo-
wanie oraz wszelką pracę na rzecz naszej 
Parafii w minionym 2011 roku. Szczegól-
ne podziękowania skierował do obecnego 
na spotkaniu ks. Jana Kozieła oraz człon-
ków ustępującej Rady Parafialnej. Na-
stępnie głos zabrał Kurator pan Broni-
sław Raszka, przyłączając się do podzię-
kowań. Spotkanie przebiegało w miłej, 
rodzinnej atmosferze przeplatane wspól-
nym śpiewem kolęd i pieśni bożonaro-
dzeniowych. Swoje urocze wiersze, napi-
sane specjalnie na to spotkanie zaprezen-
towała pani Helena Wróbel. Mogliśmy 
także wysłuchać mini koncertu naszych 
pań: Haliny Macura i Anny Doryghi. Na 
zakończenie modlitwę dziękczynną  
zmówił ks. Jan Kozieł.  

 
KONCERT KOLĘD 

 
Hej kolęda, kolęda... – , w czas 

epifanii, kolęda zawitała w progi kościoła 
Jana Chrzciciela w Cisownicy. Ósmego 
stycznia 2012r., w niedzielne popołudnie 
radość Bożego Narodzenia dotarła do 
naszych uszu i wypełniła nasze serca.  
Wszystko rozpoczął miejscowy chór mie-

szany pod dyrekcją pana Wiesława Jaku-
bika. Następnie z przepięknym kolędo-
wym programem wystąpiła Diecezjalna 
Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza 
Adama Pasternego. Wspaniale brzmiące 
kolędy z całego świata, nieraz w bardzo 
współczesnych aranżacjach były ukoro-
nowaniem świątecznych przeżyć każdego 
z nas. Dopełnieniem tych wspaniałych 
doznań był występ żeńskiego zespołu 
Vocalis pod dyrekcja pana Daniela Ci-
chego. Za ten radosny wieczór, pełen 
duchowych doznań wszystkim wykonaw-
com serdecznie dziękujemy.  

 
 

WYSTĘPY CHÓRKU W  
DZIĘGIELOWIE 

 
W niedzielne popołudnie, dziewiętna-

stego stycznia nasz chórek, jak co roku 
pojechał do Dzięgielowa gdzie odbyły się 
dwa koncerty w Domach Opieki: Emaus I 
i Emaus II. Dzieci zostały bardzo miło 
przyjęte przez pensjonariuszy, czego 
dowodem były długie i gromkie oklaski. 
Serdecznie też dziękujemy rodzicom za 
pomoc w transporcie dzieci. Teraz dzieci 
ćwiczą program na Święta Wielkiej Nocy, 
który jak zwykle zaprezentują podczas 
nabożeństwa w Poniedziałek Wielkanoc-
ny. 
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Wszystkim dzieciom życzymy wiele radości 
z śpiewania dla Pana, niech Pan Bóg Was 
błogosławi, ochrania i prowadzi  każdego 
dnia.   
 

KULIG CHÓROWY 
 

 
 Zima, zima, zima, pada, pada 
śnieg..., a skoro zima, skoro spadł 
wreszcie upragniony śnieg, to tradycyjnie 
już postanowiliśmy w chórowej rodzinie  
spotkać się na kuligu! Działo się to w 
piątkowy wieczór, dwudziestego  stycz-
nia.  Trochę mrozu, sanie zaprzęgnięte w 
dwa wspaniałe rumaki, dobre humory i 
śpiew na ustach... Czegóż więcej nam 
potrzeba..? Było wspaniale, przejażdżka 
fantastyczna! A potem, kiedy już trochę 
zmarzliśmy, cieplutka herbata, pyszne 
kiełbaski, rozmowy, rozmowy i śpiew jak 

na chórzystów przystało. A więc dużo 
radości, zabawy i humoru. Miłe integra-
cyjne spotkanie! 

 

MIĘDZYPARAFIALNE  
SPOTKANIE KOBIET 

 
 W dniu 27 stycznia odbyło się w Ci-
sownicy między parafialne spotkanie 
kobiet w którym uczestniczyły panie z 
Cieszyna, Cisownicy, Ustronia, Polany, 
Lipowca. W czasie spotkania pani Irena 
Grzegorzek  z Cieszyna przedstawiła roz-
ważanie oparte na fragmencie Dziejów 
Apostolskich 11, 1-11. Był także czas na 
dyskusję i własne spostrzeżenia. Przy 
kawie i ciastach panie dzieliły się swoimi 
doświadczeniami. Dopełnieniem tych 
duchowych przeżyć był śpiew i modlitwa. 
Myślę, że mimo mroźnej pogody nasze 
serca były rozgrzane dobrą nowiną o 
zbawieniu w Jezusie Chrystusie! 

 
WPROWADZENIE  

RADY PARAFIALNEJ 
 
W niedzielę 19 stycznia w naszej para-

fii, podczas uroczystego nabożeństwa 
odbyło się wprowadzenie w urząd nowej 
Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał 
zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. 
biskup Paweł Anweiler, który wygłosił 
także okolicznościowe kazanie. Członko-
wie Rady Parafialnej Dorighi Leszek, 
Goryczka Andrzej, Jakubik Anna, Kluz 
Leszek, Machalica Henryk, Molin An-
drzej, Pilch Andrzej, Plinta Grażyna, 
Raszka Bronisław, Sikora Bogusław, Si-
kora Sławomir, Szarzec Henryka, Żarłok 
Piotr, złożyli następujące ślubowanie: 
Czy chcecie przyjąć urząd członka Rady 
Parafialnej Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej  w Cisownicy, na który po-
wołani zostaliście przez Zgromadzenie 
Parafialnej waszej Parafii i czy pragniecie 
sprawować go zgodnie z Ewangelią Jezu-
sa Chrystusa, która zawarta jest w Słowie 
Bożym wyłożonym czysto i wiernie w 
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księgach symbolicznych naszego święte-
go Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego? 

 

 
Czy gotowi jesteście ponosić współ-

odpowiedzialność z waszym proboszczem 
za przestrzeganie przez zbór ustalonego 
przez Kościół porządku kościelnego w 
nabożeństwie, w pracy diakonijnej, 
ewangelizacyjnej i misyjnej, i mieć zaw-
sze na względzie jedynie dobro Kościoła i 
miejscowej Parafii, jak również troszczyć 
się dla niej o zabezpieczenie materialne? 

Jeśli to jest waszą wolą, to niech każ-
dy złoży ślubowanie słowami: Ślubuję, z 
pomocą Bożą. 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pa-
rafialnej ślubowanie złożyła nieobecna 
pani Jolanta Woźniak oraz pan Tadeusz 
Gluza, który został powołany w skład RP 
jako katecheta. Na tym samym posiedze-
niu ukonstytuowało się prezydium Pady 
Parafialnej. Kuratorem wybrany został 
pan Bronisław Raszka, skarbnikiem pan 
Andrzej Pilch, a sekretarzem pan Piotr 
Żarłok.     
 

KULIG MŁODZIEŻY  
W WIŚLE CZARNYM 

W niedzielę 5 lutego, jako grupa mło-
dzieży, postanowiliśmy skorzystać z uro-
ków zimy i wybrać się na kulig. Nasz 
wyjazd zaczął się od zbiórki koło parafii. 
Po krótkiej modlitwie wsiedliśmy do 

samochodów i ruszyliśmy w drogę. Kiedy 
dojechaliśmy do Wisły Czarne czekały już 
na nas sanie zaprzężone w dwa konie. 
Usadowiliśmy się na nich wygodnie, opa-
tuleni w ciepłe kurtki, czapki i szaliki, po 
czym ruszyliśmy w górę.   Po drodze mo-
gliśmy podziwiać piękne, górskie krajo-
brazy.  Celem była mała chatka, w której 
paliło się palenisko, przy którym mogli-
śmy się ogrzać, upiec kiełbasy i oddać się 
rozmową. Nie chciało się wracać do do-
mu. Rozmowy ze znajomymi oraz miła 
atmosfera sprawiły, że czuliśmy się ra-
zem dobrze i nie przeszkadzał nam mróz. 
Dziękujemy Bogu, że dał nam przeżyć 
taki cudowny czas. 

Stella Madejska                                                                                                    

 
ŚWIATOWY DZIEŃ 

MODLITWY  
NIECH ZAPANUJE 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 

Dnia 2 marca po raz pierwszy w na-
szej parafii, odbyło się nabożeństwo z 
okazji Światowego Dnia Modlitwy. Ci-
sownicki kościół w przeważającej części 
wypełnił się paniami, chociaż od kilku już 
lat ŚDM ma formułę otwartą dla wszyst-
kich. Przygotowaniem zajmują się jednak 
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nadal kobiety z całego świata, w tym roku 
z dalekiej Malezji.  
Nabożeństwo rozpoczęło się specjalnym 
przywitaniem: „W Malezji, ludzie po-
zdrawiając się nawzajem składają ręce i 
na znak szacunku wykonują lekki ukłon. 
Mówią wtedy „Selamat Datang", (wym. 
sir-la-mutt dar-tung), co znaczy „pokój i 
serdeczne powitanie".  

 
Liturgia tego szczególnego nabożeń-

stwa, prowadzona przez panie przebiega-
ła pod hasłem: Niech zapanuje sprawie-
dliwość! „W Światowym Dniu Modlitwy 
przychodzimy zjednoczeni, by Bogu 
przedłożyć nasze pragnienia i wyrazić 
obawy. Dlatego wspólnie wzywamy do 
modlitwy: „Niech zapanuje sprawiedli-
wość", jak to czytamy w Psalmie 33. 
Jako obywatelki naszego kraju wierzy-
my że zabranie głosu jest naszym waż-
nym obowiązkiem. Wierzymy, że przej-
rzysta, szczera i troskliwa postawa w 
sprawach dotyczących całego społe-
czeństwa jest częścią świadectwa, które 
winni jesteśmy sobie nawzajem. Zrozu-
mieliśmy, że Bóg powołuje nas, abyśmy 
byli sprawiedliwymi obywatelami na-
szego kraju. Tak więc mamy swoją rolę 
do spełnienia, gdy wypowiadamy się 
przeciwko wszelkim formom niespra-
wiedliwości. I właśnie dlatego jako 
chrześcijanki i chrześcijanie jesteśmy 
zobowiązani do włączania się w sprawy 
walki o tolerancję i równouprawnienie. 

Kazanie które wygłosiła diakon Ur-
szula Śliwka z Ustronia oparte było na 
tekście z Ewangelii Łukasza 18, 1-8; Jest 
to przypowieść Jezusa mówiąca o natar-
czywej wdowie i niesprawiedliwym sędzi. 
Owa przypowieść daje nam przykład 
nieustępliwego orędownika na rzecz 
sprawiedliwości, mówi o tym, że zawsze 
powinni się modlić i nic przestawać.  

Nie wiemy, dlaczego wdowa przyszła 
do sędziego. Wiemy jedynie, że potrafiła 
niezmordowanie prosić. Jej przykład 
zachęca każdą i każdego z nas, by do-
strzegać niesprawiedliwość wokół i wła-
śnie tam opowiadać się na rzecz zmian. 
Każde działanie może mieć wpływ na 
utrwalone systemy, co pokazuje ta przy-
powieść. Wiele małych czynów może 
spowodować silny ruch.  

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie 
w sali parafialnej, gdzie pastorowa Kata-
rzyna Twardzik przybliżyła nam Malezję, 
kraj z którego kobiety przygotowywały 
tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy. 
Zobaczyliśmy zdjęcia oraz dowiedzieli-
śmy się wiele ciekawostek na temat tego 
egzotycznego dla nas kraju. Można było 
także skosztować potrawy kuchni male-
zyjskiej: pieczone banany, malezyjskie 
curry z kurczaka oraz herbata po male-
zyjsku.  

 

 
Było to bardzo udane popołudnie ze 

Słowem Bożym, modlitwą i przeżywaną 
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wspólnotą z chrześcijanami z dalekiej 
Malezji.     

 
RÓŻNE PORTRETY  
RODZINY W BIBLII  

I WSPÓŁCZESNOŚCI–  
SPOTKANIE RODZINNE 

  

 
Kultura, w której żyjemy jest okale-

czona rozbitymi rodzinami i popękanymi 
relacjami. Warto więc czasem zatrzymać 
się i zastanowić, ile ciepła, światła, do-
broci przekazujemy sobie na co dzień. 
Czy rzeczywiście wszystko w naszych 
domach dzieje się w miłości? 

Dlatego też myślą przewodnią kolej-
nego spotkania rodzinnego był 13. roz-
dział pierwszego listu do Koryntian. 
Ksiądz Zbigniew Kowalczyk w swoim 
przemówieniu podkreślił, że w życiu 
człowieka ważne są: "wiara, nadzieja, 
miłość, te trzy; lecz z nich największa jest 
miłość". Natomiast pani diakon Aleksan-
dra Kowalczyk na przykładzie dwóch 
modeli rodzin biblijnych uświadomiła 
nam, że znana i często cytowana myśl 
Antoine de Saint -Exupery`ego- "Kochać 
to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, 
lecz patrzeć razem w tym samym kierun-
ku"- nie zawsze jest wystarczającą recep-
tą na szczęście. Niezwykle istotne jest 
bowiem to, czy obraliśmy w życiu wła-
ściwy kierunek. 

Był to bardzo dobry czas ze Słowem 
Bożym,  urozmaicony pieśnią, a także 
dyskusją przy dobrym ciastku, kawie i 
herbacie. Miło spędziły też czas nasze 
dzieci, którymi w trakcie wykładu opie-
kowała się pani Gabriela Sikora. 
Kolejne spotkanie rodzinne przeszło już 
do historii, nam pozostało tylko zastoso-
wać w praktyce dobre wzorce, rady i  
wskazówki, a przede wszystkim prosić 
Pana Boga, by pobłogosławił nasze stara-
nia. 
 
EWANGELIZACJA PASYJNA 

 
 Czas Pasji jest szczególnym czasem 
zastanowienia nad naszym życiem z Bo-
giem, nad duchową kondycją każdego z 
nas. Skłania nas do tego krzyż i śmierć 
Jezusa Chrystusa, podstawowy czyn 
zbawczy Zbawiciela świata.  
 Aby móc się zatrzymać i pomyśleć o 
swoim życiu w parafii naszej, w dniach 15 
i 16 marca, zorganizowana została Ewan-
gelizacja Pasyjna. W czwartek, podczas 
ewangelizacji w sali parafialnej wspólny 
śpiew prowadził zespół młodzieżowy, a 
Słowem Bożym służył ks. Marek Londzin 
z Dzięgielowa. Nawiązując do ostatniej 
wieczerzy i umycia przez Jezusa nóg ucz-
niom, skłaniał nas do zastanowienia: czy 
i my jesteśmy czyści? 
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Wskazał, iż każdy z nas potrzebuje ob-
mycia z grzechów niewinną krwią nasze-
go Zbawiciela.   
 Drugi dzień ewangelizacji odbył się w 
ramach tygodniowego nabożeństwa pa-
syjnego, podczas którego ewangelizacyj-
ne kazanie wygłosił ks. Adam Podżorski 
ze Skoczowa. Oparł swoje kazanie na 
tekście z Dziejów Apostolskich 16, 19-36; 
i pytaniu: Co mam zrobić aby być zba-
wionym? Wskazał, iż to pytanie powinno 
towarzyszyć nam zawsze i wszędzie, a 
sprawa zbawienia powinna być najważ-
niejszą sprawą naszego życia! Myślę, że 
był to dobry czas, czas refleksji, budowa-
nia. 
 
 

REKOLEKCJE PASYJNE 
 

 
W dniach od 19 do 21 marca w parafii 

naszej odbywały się rekolekcje pasyjne 
dla uczniów Szkoły Podstawowej. Pierw-
szy dzień rekolekcji prowadzili wolonta-
riusze z Centrum Misji i Ewangelizacji, 
zaś w drugim i trzecim dniu, grupą młod-
szą zajęła się mgr Gabriela Sikora, a star-
szą ks. Marek Twardzik.  

Wspólny śpiew przy akompaniamen-
cie organ prowadziła Joanna Starzec. W 
trzecim dniu rekolekcji uczestniczył także 
pan dyrektor Tadeusz Gluza. 

 
 

 
FINAŁ KONKURSU 

BIBLIJNEGO  
SOLA SCRIPTURA 

 
W sobotę, 24 marca w Bielsku odbył 

się finał konkursu biblijnego „Sola Scrip-
tura”. Laureatami konkursu z naszej 
parafii zostali: Nikola Więcław z kl. V 
oraz Sebastian Madejski uczeń II klasy 
Liceum Ogólnokształcącego. Zaś w kon-
kursie plastycznym drugie miejsce zajął 
Łukasz Miech z kl. III.  

Bardzo wysoki poziom konkursu obli-
guje nas wszystkich do szczerych gratula-
cji  oraz życzeń kolejnych sukcesów w 
następnych edycjach konkursu.       

 
PASYJNY KONCERT  

MISYJNEJ ORKIESTRY  
DĘTEJ Z WISŁY 

 
W niedzielne popołudnie, 25 marca w 

kościele naszym odbył się niezwykły pa-
syjny koncert, podczas którego wystąpiła 
Misyjna Orkiestra Dęta z Wisły pod dy-
rekcją pani Lidii Niemczyk.  

Wspaniała muzyka pozwoliła nam 
oddać się zadumie, w której miłość Boża, 
objawiona w krzyżu Golgoty, została 
przez nas znów na nowo odnaleziona, 
przypomniana, doceniona i odświeżona 
w naszych sercach.  
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Był to wspaniały czas uwielbiania na-

szego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. 
 

 PASYJNE SPOTKANIE DLA 
SENIORÓW  

 

 
 W piątą niedzielę Postu, 25 marca 
odbyło się pasyjne spotkanie seniorów 
naszej parafii. Główną częścią spotkania 
było nabożeństwo spowiednio-
komunijne. Druga część przy kawie i 
herbacie miała miejsce w sali parafialnej. 
Tam też po powitaniu, modlitwie i za-
śpiewaniu kilku pieśni, pasyjnymi reflek-
sjami podzielił się pan dyrektor Tadeusz 
Gluza, a pani Helena Wróbel przedstawi-
ła swój wiersz dotyczący wiosny wokół 
nas i w naszym sercu.  Później w miłej 
atmosferze trwały rozmowy i oczywiście 

degustacja przygotowanych słodkości. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spo-
tkania otrzymali okolicznościowe pre-
zenty: książkę ks. Henryka Czembora 
oraz kartki z życzeniami przygotowane 
przez nasze panie, za które serdecznie 
dziękujemy. Dziękujemy także wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do tego, aby to spotkanie mo-
gło się odbyć. 
 
PRZEDŚWIĄTECZNE ZAJĘ-

CIA DLA DZIECI 
 

 
W sobotnie popołudnia przed świę-

tami Wielkiej Nocy dzieci z naszej parafii 
spotykały się na tradycyjnych już zaję-
ciach plastycznych, podczas których wy-
konywały świąteczne ozdoby wielkanoc-
ne oraz kartki świąteczne. Chyba najwię-
cej frajdy i radości sprawiły dzieciom 
własnoręcznie lepione baranki z masy 
solnej. Wielkim minusem, jak stwierdziły 
dzieci, było jednak to, że nawet po upie-
czeniu nie można ich było zjeść. Dziękuję 
wszystkim dzieciom za udział w zajęciach 
oraz wszystkim, którzy pomogli mi w 
przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć.   

                                                                  
Katarzyna Twardzik  
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CYKL TEMATYCZNY:  
MODLITWA (cz. 2) 

MODLITWA W STARYM  
TESTAMENCIE I W  

JUDAIZMIE 
 

Na kartach Starego 
Testamentu stale obec-
ny jest żywy duch mo-
dlitwy. Tacy wielcy 
mężowie Starego 
Przymierza jak: Abra-
ham, Jakub, Mojżesz 
czy prorocy byli gorli-
wymi modlicielami. 
Poprzez modlitwę szu-

kali kontaktu i społeczności z Bogiem. Na 
określenie czynności modlenia się, Izrae-
lici posługiwali się takimi czasownikami 
jak: mówić, krzyczeć, wzdychać, płakać, 
czy „swoją duszę wylać przed Bogiem”. 
Świadectwa o najstarszych modlitwach w 
dziejach Ludu Bożego, dotyczą historii 
patriarchów. Modlitwy te cechuje wielka 
prostota i bezpośredniość.  

Kult sprawowany w Izraelu był odpo-
wiedzią na zbawcze działanie Boga. Wie-
rzący Izraelita świadomy był swego grze-
chu, dlatego jego modlitewną postawę 
przed Bogiem cechuje pokora, powierze-
nie i oddanie się Mu pod opiekę i pano-
wanie. Modlitwy praktykujących Żydów 
zawsze związane były z wiarą. Były one 
wynikiem wewnętrznej potrzeby kontak-
tu wierzącego serca z świętym i miłosier-
nym Bogiem. Z czasem, gdy życie Ludu 
Bożego stabilizuje się modlitwa zatraca 
swój spontaniczny charakter i nabiera 
cech rytualnych. Reakcją proroków na 
sformalizowanie modlitwy i spłycenie jej 
do mechanicznego tylko odmawiania, 
było nawoływanie do odnowy życia reli-
gijnego, do głębokiej i żywej społeczności 
z Bogiem właśnie przez szczerą i gorliwą  
modlitwę. 
Duży wpływ na rozwój życia modlitewne-
go ma także instytucja synagogi, mająca 

na terenie Babilonii zastąpić Izraelitom 
utraconą Świątynię. Jest ona miejscem 
modlitwy i czytania Tory, nie ma w niej 
jednak kultowego ołtarza. Z czasem sy-
nagoga staje się miejscem gdzie kształtu-
je się nowy typ pobożności i świadomości 
religijnej. Rodzi się przekonanie, że 
przynależność do Ludu Bożego nie opiera 
się na pochodzeniu, lecz na Bożym powo-
łaniu i wyborze.  

W Biblii jest zapisane wiele przykła-
dów modlitw, z których chyba najpięk-
niejszą jest modlitwa Salomona poświę-
cona Świątyni (I Krl 8,22-53). Także od 
wieków Księga Psalmów powszechnie 
uważana jest za skarbiec modlitw, w któ-
rym można znaleźć teksty wyrażające 
przeżycia religijne pojedynczego człowie-
ka, jak i całego Ludu Bożego.  Księga 
Psalmów była zarówno zbiorem modlitw, 
jak i śpiewnikiem. Stąd też bardzo często 
spotykamy się z określeniem, iż nazwa 
psalm oznacza utwór religijny o charak-
terze poetyckim, będący modlitwą i wy-
konywany przy wtórze instrumentów 
strunowych. Wiele z nich do dnia dzisiej-
szego zachowało swoją świeżość i nadal 
inspirują liturgię jak i indywidualne mo-
dlitwy, zarówno Żydów jak i chrześcijan. 
Tchną one bowiem głęboką religijnością i 
dlatego w zależności od tego co człowiek 
w danej chwili przeżywa może w słowach 
tej księgi znaleźć wzór dla własnej modli-
twy.   

Przedmiotem modlitw w Starym Te-
stamencie są wszystkie sprawy dotyczące 
życia człowieka. Zawierają dziękczynie-
nie, uwielbienie, prośbę, a nawet skargi i 
złorzeczenia. Człowiek narodu wybrane-
go rozmawiał z Bogiem, a więc modlił się 
takimi sformułowaniami, jakimi posłu-
giwał się w życiu codziennym. Zwracał 
się do Jahwe z prośbą o wszystko: o 
zdrowie, o rzeczy doczesne, o chleb po-
wszedni, o potomstwo, a także o ukaranie 
wrogów. Lud starego przymierza zdawał 
sobie sprawę z tego, iż modlitwa, mówiąc 
słowami psalmów: potok z głębi duszy, 
krzyk z głębokości, wymaga raczej serca 
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niż ust. Należy nie tylko skupić się na 
wypowiadanych słowach, lecz także w 
poczuciu trwogi mieć świadomość, że 
modląc się zbliżamy się do Boga.   

Pobożni Żydzi odmawiali i nadal od-
mawiają modlitwy kilka razy dziennie. 
Modlitwa była wręcz nakazem bez-
względnie obowiązującym wszystkich 
dorosłych mężczyzn, to znaczy od lat 
trzynastu. Zwolnione z tego obowiązku 
były tylko kobiety i dzieci, a także nie-
wolnicy. Rabbi Eleazar około 150 r.n.e. 
nauczał: „Bóg przemówił do Izraela, a ja 
powtórzyłem ci Jego słowa: gdy masz się 
modlić, idź do synagogi w twym mieście; 
jeśli nie możesz modlić się w synagodze, 
módl się w polu; jeśli nie możesz modlić 
się w polu,  módl się w domu; jeśli nie 
możesz modlić się w domu, módl się w 
łóżku i tam przynajmniej mów do Boga w 
swym sercu i zachowaj ciszę.” 

Wyznawcę judaizmu obowiązuje mo-
dlitwa trzy razy dziennie: Szacharit rano, 
Mincha po południu, Maariw (Arawit) 
wieczorem. Cały obrządek zbudowany 
jest wokół dwóch, głównych modlitw. 
Jedna z nich to Szema, będąca wyzna-
niem wiary, wskazująca na monoteizm 
wiary Izraela. Drugą zaś jest Amida (sta-
nie), inaczej Szemone Esre, polega na 
recytacji osiemnastu błogosławieństw. 
Modlitwą zastrzeżoną do kultu publicz-
nego i wymagającą minjanu czyli prze-
znaczoną do wspólnego odmawiania z 
udziałem dziesięciu mężczyzn powyżej 
trzynastego roku życia, jest Kedusza oraz 
Kaddisz, czyli modlitwy w których w 
łączności z innymi wysławia się świętość 
Boga. Oprócz tych obowiązkowych mo-
dlitw modlitewnik judaizmu zawiera 
modlitwy na różne okazje np. na widok 
męża uczonego, słysząc dobre lub złe 
wiadomości, kupując dom lub nowe 
ubranie.  

Przed przystąpieniem do odmawiania 
modlitwy pobożny Żyd powinien owinąć 
się w tallit (tałes) oraz nałożyć na siebie 
tefillin. Tałes to szeroka chusta modli-
tewna, zarzucana na głowę i ramiona, 

zakrywająca całą górną część ciała. Uszy-
ta z białego jedwabiu, często haftowana, 
zakończona rytualną frędzlą. Tefillin zaś, 
zwane po grecku filakteriami, były to 
małe, czarne, kwadratowe pudełeczka, 
które zawierały wypisane na pergaminie 
wyjątki tekstów z IIMż 13,1-10;11-16; oraz 
VMż 6,4.9; 11,13-21; Pudełeczka te przy-
mocowywano rzemykami do czoła i do 
ramienia. Innym zewnętrznym znakiem 
jest mezuza. Jest to niewielki pergamin z 
tekstem modlitwy włożony do specjalne-
go futerału. Mezuzę przybija się ukośnie 
do drzwi wejściowych domu czy miesz-
kania, a nawet każdego pokoju. Jej celem 
jest stałe przypominanie o obecności 
Boga. Wśród pobożnych Żydów przyjął 
się zwyczaj całowania jej przy wchodze-
niu i wychodzeniu z pomieszczenia. 

Judaizm ortodoksyjny nakazuje od-
mawiać wszystkie modlitwy z nakrytą 
głową. Powinny być odmawiane spokoj-
nie, zazwyczaj na stojąco, z rękami pod-
niesionymi nad głową i  twarzą zwróconą 
w kierunku Jerozolimy. Zazwyczaj do 
modlitwy nie klękano, czyniono to jedy-
nie w wypadkach wyjątkowych, aby tym 
usilniej błagać Boga. Prawidłowa posta-
wa ciała nie jest jednak najważniejsza dla 
modlitwy, najistotniejszy element stano-
wi koncentracja. Szkoła Hillela uczyła, że 
modlitwa może być zmawiana w każdej 
pozycji, pamiętając tylko aby wyrażając w 
pierwszym wersie jedność z Bogiem: 
(„Słuchaj Izraelu! Pan jest Bogiem na-
szym, Pan jeden!”), powinno się pozo-
stawać bez ruchu, zamykając oczy i przy-
krywając je dłońmi dla wzmocnienia 
skupienia. 

Przedstawiając temat modlitwy w Ju-
daizmie należy także wspomnieć o mi-
stycznym ruchu Chasydów (od hebr. 
chasid  „pobożny, bogobojny”), który 
powstał w XVIII wieku. Za twórcę chasy-
dyzmu uważa się charyzmatycznego ka-
znodzieję o imieniu Israel ben Eliezer. 
Chasydzi uznają obecność Boga w naj-
bardziej przyziemnych funkcjach swego 
ciała i uprawiają „adorację fizyczną”, 
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czyli chwalenie Boga nie tylko przez świę-
te obrzędy, ale także pośród najbardziej 
świeckich czynności, jak posiłek czy sen. 
Publiczna modlitwa chasydów była prze-
pełniona elementami emocjonalnymi, 
śpiewem, tańcem, entuzjastycznymi wy-
buchami radości, a nawet obracaniem się 
w koło jak tańczący derwisze. 

 
CYKL TEMATYCZNY:  

HISTORIA KOŚCIOŁA cz.I. 
WSTĘP DO HISTORII  

KOŚCIOŁA 
 

 
W tym cyklu artykułów, chciałbym pi-

sać o dziejach Kościoła chrześcijańskiego. 
Począwszy od założenia pierwszej wspól-
noty, na solidnym fundamencie aposto-
łów (Ef.2,20), po reformację, tak ważną 
dla nas – ewangelików, a może i nawet 
dalej. Jeśli te krótkie noty historyczne 
oraz przemyślenia, zachęcą kogoś to stu-
diowania Historii Kościoła, jak najbar-
dziej spełnią swoje zadanie. 

Z historycznego punktu widzenia Ko-
ściół chrześcijański powstał w dniu Ze-
słania Ducha Świętego (Dz.2), czyli 50 
dni po Zmartwychwstaniu Jezusa Chry-
stusa. Wtedy to, w gorący letni poranek, 
po kazaniu ap. Piotra pozyskano dla 
Chrystusa 3000 dusz. Czy, aby na pewno 
był to dzień kiedy powstało chrześcijań-
stwo? Czy też może był to moment, kiedy 
powstał Kościół Katolicki? Dlaczego więc 
my Ewangelicy mielibyśmy się zajmować 
chrześcijaństwem sprzed Reformacji? 
Aby poradzić sobie z tymi pytaniami, 
należy się zastanowić czym jest Kościół. 
Na to pytanie odpowiada nam Słowo 
Boże. Kościół chrześcijański jest dziełem 
Jezusa Chrystusa. On poprzez swoją 

działalność i nauczanie, ustanowił dwu-
nastu apostołów, którzy potem z pomocą 
Ducha Świętego mieli zanieść ewangelię 
do Żydów i pogan (Rz.1,16). Bożym na-
rzędziem użytym w budowaniu Kościoła 
stało się Słowo Boże (Rz.10,17). Słowo to 
według ap. Pawła rodzi wiarę w Chrystu-
sa oraz budzi nowe życie. Dlatego Jezus 
polecił uczniom i ich następcą zwiasto-
wać Słowo Boże. Związek Chrystusa z 
nawróconym człowiekiem wzmacniany 
jest przez Sakramenty (Rz.6,3-4). Zatem 
mamy odpowiedź na nasze pytanie: Ko-
ściół jest tam, gdzie jest głoszone Słowo 
Boże i gdzie udzielane są Sakramenty. 
Mówiąc Kościół mam na myśli całą spo-
łeczność chrześcijan na całym świecie, 
pomijając różnice wyznaniowe. Dlatego 
więc Kościół do którego należymy, nie 
powstał w XVI w., ale powstał właśnie w 
dniu Zesłania Ducha Świętego, w Jerozo-
limie około roku 30 n.e. - jest to Kościół 
chrześcijański. Jego głową nie jest pa-
pież, ani Luter, tylko sam Chrystus 
(Ef.1,22). Skoro więc należymy do Ko-
ścioła Chrystusowego, powinniśmy po-
znać naszą historię. Tak jak Niemcy po-
znają historię Niemiec, tak jak Polacy 
uczą się od najmłodszych lat historii Pol-
ski, tak też chrześcijanie powinni studio-
wać historię chrześcijaństwa. 

Aby jednak, aby zrozumieć historię tej 
religii, należy przyjrzeć się skale na której 
jest ona zbudowana. Tą skałą jest nie kto 
inny jak sam Jezus z Nazaretu. My wiel-
bimy go jako Chrystusa, syna Boga. 
Większość Żydów mówi o nim jak o here-
tyku. Muzułmanie uważają, że był waż-
nym prorokiem. Pytanie Jezusa posta-
wione uczniom pod Cezareą Filipową jest 
nadal ważne i aktualne: "Za kogo mnie 
ludzie uważają?" (Mar. 8,27). Dzisiaj jest 
także wielu takich, którzy negują istnie-
nie postaci Jezusa Chrystusa. Uważają 
oni, że mglisty mit świętego nauczyciela z 
Galilei został wymyślony przez Kościół i 
zapisany przez kłamliwych chrześcijan, 
na kartach Ewangelii. Na szczęście istnie-
ją pozabiblijne dowody na istnienie Jezu-
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sa z Nazaretu. Tacyt (55-117), jeden z 
najwybitniejszych z historyków rzym-
skich, w swoim dziele pt. "Roczniki" pi-
sze o prześladowaniu chrześcijan za cesa-
rza Nerona, przy tym przybliża nam po-
stać samego Jezusa: "Chrystus, który za 
panowania cesarza Tyberiusza skazany 
był na śmierć przez prokuratora Poncju-
sza Piłata". Ten pogański historyk pisze 
nie tylko, że Jezus faktycznie żył ale tak-
że, że umarł, zgodnie z prawdą Ewange-
lii. Natomiast ogólny nieprzychylny 
chrześcijanom styl tego pisma wskazuje 
na jego autentyczność. Inny historyk 
rzymski – Swetoniusz- wspomina w swo-
im sławnym dziele: "Żywot Cezarów", że 
około 49 roku z Rzymu, cesarz Klaudiusz 
wypędził Żydów, z powodu "Chrestosa". 
Przypuszcza się, że Swetoniusz nie znają-
cy zbyt dobrze nowej religii zamiast 
Chrystus użył słowa "Chrestos". Samo 
wydarzenie wypędzenia Żydów z Rzymu 
jest również opisane w Dziejach Apostol-
skich, rozdział 18 werset 1. Kolejnym 
dowodem na historyczność Jezusa, jest 
list Pliniusza Młodszego do cesarza Traj-
na. List ten napisany został w 112 roku, w 
nim Pliniusz prosi o rady dotyczące prze-
słuchiwania chrześcijan. Jest tam mowa 
o tym co się dzieje podczas nabożeństw 
chrześcijańskich i o tym, że chrześcijanie 
"śpiewają pieśni do Chrystusa, tak jak do 
Boga". Lukiasz (ok.125-190), rzymski 
satyryk, również pisze o chrześcijanach i 
ich Bogu. Jego antychrześcijańska satyra 
opisuje Chrystusa jako kogoś, kto "został 
ukrzyżowany w Palestynie" oraz że dał 
początek "nowej sekcie". Widzimy zatem, 
że Jezus z Nazaretu to postać jak najbar-
dziej historyczna, potwierdzają to źródła 
rzymskie oraz żydowskie. W tym miejscu 
należy wspomnieć postać Józefa Flawiu-
sza (ok. 37-100 r.). Był on historykiem 
żydowskiego pochodzenia. W swoim 
dziele pisze o Jakubie Sprawiedliwym - 
biskupi zboru w Jerozolimie był on "bra-
tem Jezusa, zwanego Chrystusem". Sam 
Flawiusz był nieprzychylny chrześcija-
nom i dlatego jego wzmianka o Jezusie 

ma również wielką wartość historyczną.  
Powyżej przedstawione dokumenty hi-
storyczne uświadamiają nam, że Jezus z 
Nazaretu istniał naprawdę, a jego nauka 
trafiła do serc ludzi świata antycznego.  
Ludzie ci, nie z własnych sił, ale z pomo-
cą Ducha Świętego przekazali Dobrą 
Nowinę dalej.  

Pierwszy zbór powstał w Jerozolimie, 
po wspomnianym wyżej kazaniu Piotra. 
Jerozolimską wspólnotę charakteryzowa-
ła głęboka wiara w Jezusa Chrystusa. 
Uwidoczniona ona była w jedności, w 
pokoju i we wzajemnej miłości. W zborze 
w Jerozolimie obowiązywała wspólnota 
dóbr materialnych (Dz 2,42-47) oraz 
uczestnictwo wszystkich zborowników w 
codziennej modlitwie i Wieczerzy Pań-
skiej. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich 
podaje, że liczba samych tylko mężczyzn, 
sięgnęła wówczas pięciu tysięcy,     "a Pan 
codziennie dołączał do nich tych, którzy 
mieli być zbawieni" (Dz 2,47). Życie reli-
gijne członków jerozolimskiego zboru 
było kształtowane przez naukę apostołów 
oraz ich przykładne życie miedzy pro-
stymi ludźmi. Chrześcijanie tego okresu 
żyli oczekiwaniem na powtórne przyjście 
Jezusa Chrystusa, dlatego nie przywią-
zywali zbyt dużej wagi do rzeczy mate-
rialnych. Liczyła się tylko wiara w zmar-
twychwstałego Chrystusa i jego posłan-
nictwo. Dlatego więc Żydzi pierwszych 
wyznawców nowej religii często nazywali 
Ebionitami (hebr. ubodzy). 

 
Zborowi w Jerozolimie początkowo 

przewodziło Kolegium Dwunastu Apo-
stołów. To oni zwiastowali Słowo Boże, 
nakładali ręce, udzielając Ducha Święte-
go oraz codziennie nauczali w świątyni. 
Im zwiastowaniu towarzyszyły cuda, 
uzdrowienia i znaki opisane w Dziejach 
Apostolskich. Wśród apostołów na przód 
wybił się Piotr, który był wielokrotnie 
przesłuchiwany i sądzony przez Radę 
Najwyższą (Dz. 4-6). Apostoł złożył wte-
dy wspaniałe świadectwo (Dz. 4,19).  
Kolejnym urzędem w jerozolimskim zbo-
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rze był urząd diakona. Funkcja ta po-
wstała w Kościele ze względu na rosnącą 
liczbę wiernych. Kościół jerozolimski 
składał się z Żydów osiadłych w Palesty-
nie, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa oraz 
Żydów z poza granic Palestyny, którzy z 
dala od ojczyzny ulegli kulturze helleń-
skiej. Nawróceni Żydzi helleńscy zarzuca-
li nawróconym Judejczykom, że w 
wspomaganiu ubogich zaniedbują hel-
leńskie wdowy (Dz. 6,1). Między tymi 
dwoma grupami wyznawców Chrystusa, 
pojawił się konflikt, któremu mieli spro-
stać właśnie diakoni. Wybrano siedmiu 
diakonów, którzy mieli działać w duchu 
miłosierdzia oraz opiekować się ubogimi 
oraz wdowami. Wśród wybranych diako-
nów był Szczepan. Żydzi znaleźli fałszy-
wych świadków i oskarżyli Szczepana, on 
złożył wtedy piękne świadectwo o Chry-
stusie, które jest opisane w siódmym 
rozdziale Dziejów Apostolskich. Żydzi 
jednak nie chcieli go słuchać i postanowi-
li go ukamienować. Wśród tych co popie-
rali wyrok skazujący Szczepana na śmierć 
był Saul, znany potem jako Paweł apo-
stoł. Kolegium Starszych (gr. Presbiteroi) 
było następnym urzędem w Kościele 
jerozolimskim. Starsi byli pomocnikami 
Apostołów, zajmowali się kierowaniem 
wspólnotą, ich przełożonym w Jerozoli-
mie został wspomniany już Jakub Spra-
wiedliwy. Był on "przyrodnim bratem" 
Jezusa (Mk. 6,3), początkowo był scep-
tycznie nastawiony do nauczania Jezusa, 
ale według biblistów nawrócił się gdy 
zobaczył zmartwychwstałego Jezusa, 
dlatego wymieniany jest wśród grona 
wyznawców Chrystusa w dniu Zesłania 
Ducha Świętego (Dz. 1,14). Kiedy prze-
śladowania w Jerozolimie uległy nasile-
niu, apostołowie uznali, że należy iść z 
Ewangelią poza Jerozolimę. Ustanowio-
no kolejny urząd ewangelisty, a pełnił go 
z powodzeniem Filip (Dz. 8). Kiedy apo-
stołowie również opuścili Jerozolimę, 
Jakubowi powierzono kierownictwo nad 
zborem w Jerozolimie. Jednak zginął on 
śmiercią męczeńską podczas kolejnego 

prześladowania w 62 r. Po Jakubie bi-
skupem Jerozolimy został Szymon (Sy-
meon). Kiedy w 70 r. Rzymianie znisz-
czyli Jerozolimę i świątynię, chrześcijanie 
schronili się w miasteczku Pella i tam 
założyli wspólnotę.  

Opuszczenie Jerozolimy przez aposto-
łów, a potem jej zniszczenie, uświadomi-
ło chrześcijanom, że należy zwiastować 
Ewangelię nie tylko w Palestynie, ale 
również i poza Ziemią Obiecaną. Kościół 
pierwszego wieku był przepełniony Du-
chem Świętym i gorliwością wyznawców 
Chrystusa, którzy szli z Ewangelią "naj-
pierw do Żydów, potem do Greków". 
Późniejsi chrześcijanie z zazdrością spo-
glądali wstecz, na chrześcijaństwo cza-
sów apostolskich, uznając go jako idealny 
okres historii Kościoła. 

                                                                                                                             
Sebastian Madejski 
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ŚWIATOWY DZIEŃ  
MODLITWY - 

KAZANIE – DIAKON 
 URSZULA ŚLIWKA  

 
 

Łukasz 18. 1- 8 
Naczelnym przesłaniem tegorocznego 

Światowego Dnia Modlitwy jest hasło 
„Niech zapanuje sprawiedliwość”. 

      Czym jest sprawiedliwość? Według 
Encyklopedii, sprawiedliwość to uczciwe, 
prawe postępowanie. Jedno z podstawo-
wych pojęć etycznych i prawnych, ozna-
czające cechę przypisywaną jednostkom 
(osoba sprawiedliwa), działaniom (spra-
wiedliwe postępowanie) lub instytucjom. 
Przeciwieństwem sprawiedliwości jest 
niesprawiedliwość, nieuczciwe, łamiące 
prawo postępowanie.  

Gdybyśmy przeprowadzili bada-
nia środowisk, w których przyszło nam 
żyć, pracować pod kątem sprawiedliwego 
bądź niesprawiedliwego postępowania, 
nie jestem pewna, które z tych dwóch 
pojęć odniosłoby większy sukces procen-
towy. Sama już  ta niepewność nasuwa 
jakże smutne wnioski. W omawianej dziś 
przypowieści Jezus daje nam przykład 
nieustępliwego orędowania na rzecz 
sprawiedliwości. I do tego działania po-
wołuje kobietę. Przedstawicielkę grupy 

społecznej jakże często traktowanej z 
wielką niesprawiedliwością.  

W kulturze żydowskiej, w świetle ży-
dowskiego prawa, kobieta nie miała żad-
nych praw. Doświadczała niesprawiedli-
wości społecznej jak i prawnej. Kobieta 
nie mogła pracować zawodowo ani po-
siadać majątku. Zależna była od mężczy-
zny; ojca, męża, syna. Doznawała odrzu-
cenia,  braku poczucia własnej wartości, 
nierzadko ubóstwa. Z perspektywy XXI 
wieku śmiało możemy powiedzieć, że 
pozycja społeczna kobiety - wdowy była 
tożsama z niesprawiedliwością. 

Wdowa nie mogła reprezentować sie-
bie samej w jakimkolwiek urzędzie. Jeżeli 
więc jakiś mężczyzna nie okazał jej miło-
sierdzia i nie wziął ją w obronę, to było to 
jednoznaczne z wyrokiem skazującym, 
przegraną sprawą. Wdowa z przypowie-
ści ma problem. Wyrządzono jej krzyw-
dę. Zdaje sobie sprawę z faktu, że nie ma 
prawa wstąpić na drogę sądową przeciw-
ko sprawcy jej cierpienia. Postanowiła 
jednak nie poddawać się.  Przychodzi do 
sędziego, by wymierzył sprawiedliwość 
człowiekowi, który ją skrzywdził.  

O niesprawiedliwej postawie sędziów 
będących urzędnikami miejskimi wszyscy 
wiedzieli. Jeżeli podsądny nie miał dość 
pieniędzy, nie mógł mieć również nadziei 
na pozytywny dla siebie wyrok sądo-
wy. Ów sędzia  z przypowieści był właśnie 
takim człowiekiem.  Był  bezbożnym, 
lekceważącym  ludzi sędzią.  Lecz kobieta 
była zdesperowana  i gotowa na wszyst-
ko. Prosi więc  o interwencję, więcej na-
przykrza się swoimi usilnymi prośbami. 
Nie zraża się, nie zniechęca  kilkakrotną 
odmową. I to jest jej sposób walki o 
sprawiedliwość albo sposób walki z nie-
sprawiedliwością. Sędzia dłuższy czas nie 
chciał zaangażować się w sprawę. W koń-
cu zmęczyła go jej natarczywość. „Nie 
obchodzi mnie ani Bóg, ani ludzie, pomy-
ślał, ale pomogę wreszcie tej kobiecie, 
aby mi więcej nie zawracała głowy.” Bie-
rze więc jej sprawę na wokandę, bierze ją 
w obronę i w imieniu kobiety wygrywa. 
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 Jezus słuchającym go mówi, że jeżeli 
egoistyczny, niesprawiedliwy, pełen lek-
ceważenia dla Boga i ludzi sędzia decydu-
je się bronić kobietę dla jej natarczywo-
ści.  To, o ile więcej empatii, troski, sku-
tecznego działania znajdujemy u Boga, 
który jest sprawiedliwy i bezwarunkowo 
kochający swoje dzieci.  Jezus zapewnia 
nas, że Bóg Ojciec będzie bronił tych, 
którzy zwrócą się do niego w modlitwie 
prosząc o ratunek, o pomoc. Jeśli więc u 
złego sędziego można coś wyjednać, to 
czyż Bóg nie weźmie w obronę swego 
ludu, który błaga Go dniem i nocą? Nie 
będzie zwlekać z odpowiedzią.  „Wzywaj 
Mnie w dniu niedoli, wybawię cię a ty 
mnie uwielbisz.”  Bóg jednak ma swój 
czas i plan odnośnie życia każdego czło-
wieka. Nie zawsze pozytywnie i w trybie 
natychmiastowym odpowiada na nasze 
wołanie o pomoc.  

I wtedy może pojawić się wątpliwość: 
czyż Bóg nie widzi tej niesprawiedliwo-
ści? Dlaczego na to pozwala? Pytanie to 
stawiano w czasach Staro i Nowotesta-
mentowych. Pytanie to stawiamy dzisiaj i 
my, żyjący w XXI wieku. Gdyż niespra-
wiedliwość zdaje się być wszechobecna, 
wszechogarniająca, a my wobec niej  jak-
że bezradni. Bóg jednak czuwa i w swoim 
czasie wprowadza swój plan w akcję. 
Umacnia nas, abyśmy w najtrudniejszych 
chwilach wierzyli, że On jest źródłem siły, 
która pokona zło, zwycięży niesprawie-
dliwość. Bóg sprawi, że sprawiedliwość 
zatryumfuje. Gdyż On sam jest sprawie-
dliwością Jednak  często potrzebna  jest 
nasza aktywność, ponieważ Bóg używa 
również ludzi do realizacji swojego pla-
nu. Deklarowanie naśladowania Jezusa 
zobowiązuje do walki o sprawiedliwość 
wypływającą z miłości do drugiego czło-
wieka. Walcząc o sprawiedliwość trzeba 
wyjść z bezpiecznej kryjówki obojętności 
i z empatią przejąć się losem innych.  

Spełniamy swoją role, gdy reagujemy 
przeciwko wszelkim formom niesprawie-
dliwości, gdy  pojawiają się przypadki 
korupcji, kiedy ktoś z premedytacją nad-

używa swojego stanowiska, władzy, kiedy 
prywatne interesy nagina się do pełni-
nych funkcji, kiedy... Każde działanie, 
nawet to najmniejsze, może mieć wpływ 
na utrwalone systemy, co pokazuje nam 
omawiana dzisiaj przypowieść.  Walcząc 
o sprawiedliwość dla innych miejmy 
świadomość poniesienia strat. I to nieraz 
bolesnych strat. Sprawcy niesprawiedli-
wości często wydają się być zwycięzcami. 
W Psalmie 37 czytamy: „usta sprawiedli-
wego wypowiadają mądrość, jego język 
głosi prawo, nauka jego Boga jest w sercu 
jego, kroki jego się nie zachwieją, bez-
bożny czyha na sprawiedliwego i szuka 
sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi 
sprawiedliwego w jego ręku.” 

Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy zo-
baczyli nędzę innych ludzi, 

Otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli 
ich niemy krzyk, 

Otwórz nasze serca, aby nie pozostali 
bez wsparcia. 

Pomóż nam, bez strachu przed gnie-
wem bogatych, rządzących bronić ubo-
gich, niesprawiedliwie potraktowanych. 

Pokaż nam, gdzie potrzebne są wiara, 
nadziej i miłość. I poślij nas, abyśmy je 
tam zanieśli. 

Panie, otwórz nasze oczy, uszy i serce 
abyśmy dzisiaj mogli zrobić coś dla Two-
jego pokoju i sprawiedliwości w rodzinie, 
miejscu pracy, w lokalnej społeczności a 
może i globalnie. Amen. 

                                                                                                             
Diakon Urszula Śliwka 

                                                                          
SPOTKANIE RODZINNE - 
PRELEKCJA - DIAKON - 
ALEKSANDRA BŁAHUT 

KOWALCZYK 
 

- wiersz 
Dom 
Mama tata 
Dzieci pies i kot 
Kwiaty na parapecie 
Kwiaty w ogrodzie 
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Ramą czterech szczelnych ścian 
Zamknięty obrazek 
Dysfunkcja? 
Patologia? 
Toksyczna miłość? 
Miłość prawdziwa? 
Troskliwa   czuła   bezgraniczna? 
Wie o tym Ten o którym powiada się 
Pan podporą moją 
Ten którego imię brzmi  
Jesteś                                     
                                                   Abk 

 

 
 Motto: „Warunkiem szczęścia w mał-

żeństwie nie jest ani patriarchat, ani ma-
triarchat, ani partnerstwo! Szczęśliwe 
małżeństwo to takie, któremu jest ze 
sobą dobrze!”? 

                                                                                                                
(autor nieznany) 

Szczęśliwa rodzina to taka, której jest 
ze sobą dobrze... 

 
-portret negatywny 
 
Dlaczego Izebel i Achab? 
 
Izebel jest antywzorem, jest prze-

strogą, jak nie powinno funkcjono-
wać małżeństwo. Historię Izebel i 
Achaba można czytać jak najbardziej 
współczesną relację z dzisiejszej gazety. 
Żona i mąż. Intrygantka i dyktator, żądny 
władzy i stanu posiadania. Ona – jak 

żmija okręcająca pętlę swej niecnoty 
wokół jego możliwości i podstępnie wy-
korzystująca słabość męża. On – król 
Izraela, poddający się manipulacjom 
żony, wróg proroka Eliasza, bałwochwal-
ca. Razem tworzą ohydny obraz tego, 
czym nie ma być małżeństwo. Izebel, 
księżniczka Tyru i Sydonu, jako żona 
Achaba wprowadza kult Baala w Izraelu, 
nie liczy się z prawami innych ludzi. Kie-
dy jej mąż zachowuje się jak obrażone 
dziecko (”Położył się na łożu swoim i 
odwrócił się twarzą do ściany i nie 

przyjmował posiłku” – 1Krl 21,4c), ona 
z zimną krwią przygotowuje plan po-
zbycia się Nabota, właściciela winnicy. 
Zabranie czy wymuszona sprzedaż zie-
mi były w Izraelu zabronione (”Niech 
mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstą-
pić dziedzictwo po moich ojcach”- 1 Krl 
21, 3). Izebel prokuruje oskarżenie po-
parte zeznaniem fałszywych świadków i 
osiąga cel. Nabot ginie, ziemia staje się 
własnością Achaba. Jednak prorok 
Eliasz zapowiada karę za niecny czyn. 
Achab ignoruje ostrzeżenie Proroka i 
ginie w bitwie o Ramot w Gileadzie. 

Izebel zostaje na rozkaz Jehu wyrzucona 
przez okno, jej ciało pożerają psy. (1 Krl 
16,31;18,4. 13. 19; 19,1-2. 21; 2 Krl 9, 30-
37).  

Myśl A.Saint-de- Exupery, który po-
wiada: „Kochać, to nie znaczy patrzeć na 
siebie nawzajem, ale patrzeć w tym sa-
mym kierunku”, w przypadku starote-
stamentowej pary przyjmuje spaczony 
sens. Izebel i Achab czynią jedno i drugie. 
Patrzą na siebie, odgadują swe myśli, są 
głodni wpływów, pieniędzy, ich wspólny 
kierunek życia jest zły. Związek małżeń-
ski królewskiej pary zmierza do tragicz-
nego finału, bo ani mąż, ani żona nie 
liczą się z prawdą Dekalogu. Praworząd-
ność zamieniają na bezprawie, wierność 
Bogu na bałwochwalstwo, prawdomów-
ność na fałsz, brak pożądania cudzej 
własności na jej głębokie pragnienie i 
skuteczne osiągnięcie celu. Źle obrany 
kierunek wiedzie ich do zguby.  
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 Jaki kierunek wyznacza sobie współ-
czesne małżeństwo?  W internetowym 
wywiadzie na temat filmu  Joanny i 
Krzysztofa Krauzów pt.:„Plac Zbawicie-
la”, wyłania się obraz małżeństwa w cia-
snym, klaustrofobicznym mieszkaniu, 
którego mieszkańcy zmagają się z pod-
stawowymi ograniczeniami wolności. Jak 
twierdzi komentator, przeciwnik tkwi w 
nich samych, opresja bierze się z ich cha-
rakterów, z ich poglądów na świat, na 
siebie samych, na instytucję małżeństwa, 
na powinności, które z tego wynikają. Ich 
rozpaczliwą pustkę i samotność we dwoje 
-  można przełożyć na zgubę Izebel i 
Achaba.  Zły kierunek prowadzi do nikąd. 
Jak straszliwe są doświadczenia małżon-
ków, jeśli twierdzą, że najwięcej bólu 
dostaje się od najbliższych a najtrudniej-
szy plac boju – to własna rodzina....? 

Małżeństwo bywa nazywane jarzmem. 
Drewniana obręcz, niegdyś wielki cywili-
zacyjny wynalazek, sprzęga dwa woły w 
zgodnie idącą parę. Chodzenie w zaprzę-
gu wymusza na zwierzętach współpracę i 
sharmonizowanie. Jeżeli idą równo i w 
tym samym kierunku, są dla siebie po-
mocą. Gdy jedno z nich zwalnia czy przy-
spiesza, jarzmo ustawia się poprzecznie i 
mocno rani. To samo rozgrywa się w 
małżeństwie. Najważniejsza jest harmo-
nia i właściwy kierunek. Nie jest naduży-
ciem zastosowanie w tym miejscu słowa 
samego Jezusa Chrystusa, który powia-
da: „Weźcie na siebie moje jarzmo i ucz-
cie się ode mnie, że jestem cichy i pokor-
nego serca, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje 
jest miłe, a brzemię moje lekkie” 
(Mt11,29-30).  

 Ponury, starotestamentowy krajobraz 
końca życia Izebel i Achaba, na który 
nakłada się dramat wielu współczesnych 
małżeństw żyjących: na próbę, w poczu-
ciu osamotnienia, w rozpaczy odbywają-
cego się rozwodu, w beznadziei wzajem-
nego dręczenia się, pragnę rozjaśnić 
fragmentem szczególnego listu. Jest to 
list pożegnalny męża do żony, okoliczno-

ści tragiczne, bowiem egzekucja mężczy-
zny nastąpi po kilku dniach, a jednak tyle 
w nim miłości opartej o Jedyne Prawdzi-
we Źródło Miłości, że odczuwam ko-
nieczność zacytowania choć kilku zdań: 

„A teraz, Moje Serce, przechodzę do 
Ciebie. Nie wymieniłem Cię na żadnym 
miejscu, gdyż Ty, Moje Serce, całkiem 
inną rolę odgrywasz niż reszta. Nie jesteś 
mianowicie narzędziem Boga, które mia-
ło uczynić ze mnie tego, kim się stałem. 
Ty jesteś raczej mną samym. Jesteś mo-
im 13.rozdziałem Pierwszego Listu do 
Koryntian. Bez tego rozdziału żaden 
człowiek nie może być człowiekiem. Bez 
Ciebie nie nauczyłbym się kochać, choć 
byłem kochany, np. przez Mamę, za co 
byłem wdzięczny, szczęśliwy i wdzięczny, 
jak jest się wdzięcznym słońcu za jego 
ciepło. Lecz bez Ciebie, Moje Serce, nie 
miałbym tej miłości. Wcale nie mówię, że 
Cię kocham. Nie jest to całkiem właściwe 
stwierdzenie. Jesteś raczej częścią mnie 
samego. To dobrze, że uzupełniamy się 
wzajemnie. (...)Tylko razem jesteśmy 
jednym człowiekiem. (...)Płakałem tro-
chę, tak po prostu, nie z tego powodu, że 
chciałbym powrócić, lecz z wdzięczności i 
z zachwytu nad objawieniem Boga. Nie 
jest nam dane widzieć Go twarzą w 
twarz, lecz wielkie poruszenie staje się 
naszym udziałem, gdy nagle rozpoznamy, 
że On kroczył przed nami całe życie, za 
dnia jako chmura, nocą jako słup ognia., 
i że dozwala nam pojąć to w jednym 
momencie. Teraz już nic więcej nie może 
wydarzyć się.” (Helmuth James von 
Moltke do żony, Freyi; jeden z założycieli 
„Kręgu z Krzyżowej”; stracony 23 stycz-
nia 1945r. z powodu antyhitlerowskich 
przekonań). 

 
-portret pozytywny 
 
Pryska i Akwila – współpracownicy 

ap. Pawła Rz 16,3  
Andronik i Junia – zaszczytnie znani 

między apostołami, byli chrześcijanami 
przed Pawłem Rz 16,7 
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Dlaczego Maria Panna i Józef ?     
Mt 1, 18-25 i 2, 13-15; Łk 2,1nn 

 
Na podstawie pewnego wiersza moż-

na wyłuskać obraz rodziny, w której za-
spokajane są podstawowe i najwyższe 
wartości, choć życie nie przedstawia po-
godnego, bezproblemowego ciągu zda-
rzeń. Te wartości, pragnienia, oczekiwa-
nia kobiety i mężczyzny to: wzajemne 
poczucie bezpieczeństwa, wzajemne zau-
fanie, wzajemna czułość, dobroć wzglę-
dem siebie, powierzenie swego losu w 
Boże ręce... 

 
„Milczący mąż z Ewangelii” (Ka-

tarzyna Zychla) 
 
Mężczyzna wybiera pachnące żywica 

deski, to będzie stół do nowego domu, 
jeszcze nie wie, że ktoś ubiegł jego ma-
rzenie o pierworodnym. Maria na za-
mglonej szybie wypisuje imię. Wsłuchuje 
się w przyspieszone bicie serca, rumieni 
się na myśl o wspólnym, w mieście już 
wiedzą, że stolarz poślubi tę spokojną 
dziewczynę. Wąską uliczką biegną za 
chudym osłem, gubią śmiech jak małe 
dzwoneczki. 

Anioł znika, Maria przyciska dłonie 
do serca, mocno, aż bieleją. Jakże to? 
Zdają się pytać oczy. Usta drżą. Jakże mu 
powiem? Zaślubiny wkrótce! Józef w 
zamyśleniu patrzy na stół i krzesła. Nie-
nawykły wierzyć w cuda, odgania natręt-
ną myśl o ucieczce, miasteczko nie zna 

tajemnicy. Nie rozumieją zapłakanych 
oczu dziewczyny, pochmurnego spojrze-
nia mężczyzny, plotkują w cieniu białych 
murów. 

Jeśli Anioł tak powiedział – myśli, pa-
trząc z czułością na żonę, Maria bierze z 
drewnianej misy owoc, dotyka brzucha z 
tkliwością, ufa. Bóg dał jej mężowi szero-
kie ramiona i siłę miłości. To uspokaja 
jak muzyka cykad, a mówią: niewiele 
piszą o prostym stolarzu, więcej o jego 
żonie, niezwykłym dziecku. Józef nie ma 
pretensji. Lubi swoje milczenie, los ro-
dziny złożony z ufnością przed tronem 
Najwyższego, który wie, co jest dla nich 
najlepsze. 

 
Dom 
Mama tata 
Dzieci pies i kot 
Kwiaty na parapecie 
Kwiaty w ogrodzie 
Ramą czterech szczelnych ścian 
Zamknięty obrazek 
Dysfunkcja? 
Patologia? 
Toksyczna miłość? 
Miłość prawdziwa? 
Troskliwa   czuła   bezgraniczna? 
Wie o tym Ten o którym powiada się 
Pan podporą moją 
Ten którego imię brzmi  
Jesteś                                     
                                                   abk 

                                                                                                    
Aleksandra Błahut-Kowalczyk
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KĄCIK KULINARNY – PRZEPISY Z MALEZJI 
 

(przepisy na potrawy, które można było spróbować podczas spotkania  
po nabożeństwie Światowego Dnia Modlitwy) 

 
Malezyjskie curry z kurczaka 

 
Składniki: 

1 pokrojony w kawałki kurczak; około 3 filiżanek mleka kokosowego; 4-5 drobno 
posiekanych szalotek; 2-3 ząbki czosnku, roztarte z odrobiną soli; kawałek kory cy-
namonu; 2-3 goździki; 2 łyżeczki nasion kolendry i 1 łyżeczka ziaren kminku roz-

drobnionych w moździerzu; 1 łodyga trawy cytrynowej, drobno posiekane; 1 łyżeczka 
kurkumy; 2-3 suszone długie, łagodne peperoni, oczyszczone z pestek, namoczone w 

wodzie przez 10 minut i posiekane; sól; oliwa. 
 

Przygotowanie: 
W garnku rozgrzać oliwę, dodać szalotki, czosnek i pozostałe przyprawy i dusić je 

do miękkości. Następnie dodać ½ filiżanki mleka kokosowego, zamieszać i zagoto-
wać. Dodać kawałki kurczaka i dobrze wymieszać z sosem. Gotować 2-3 minuty, na-
stępnie dodać resztę mleka kokosowego, zamieszać i gotować, aż mięso będzie mięk-

kie, a sos zgęstnieje. Ewentualnie doprawić do smaku. Podawać z ryżem.  
 

 
 

Pieczone banany 
 

Składniki: 
10 dojrzałych, obranych i rozgniecionych widelcem bananów; 250 g przesianej 

mąki; 1 łyżeczka proszku do pieczenia; 1 ½ filiżanki mleka kokosowego; 3 łyżki cukru; 
szczypta soli; masło. 

 
Przygotowanie: 

Rozgrzać piekarnik do 200°C. Przełożyć do miski purée z bananów i zagnieść z 
mąką, proszkiem do pieczenia, szczyptą soli. Cukier rozpuścić w mleku kokosowym i 
połączyć z masą. Formę do pieczenia wysmarować masłem i przełożyć do niej masę. 

Piec, aż się zarumieni. Ostudzić i pokroić w kostkę. 
 

Herbata Tarik 
 

Tradycyjna herbata malezyjska. Jest połączeniem mocnej czarnej herbaty i skon-
densowanego słodkiego mleka. Można do niej dodać również przyprawy korzenne 

takie jak cynamon czy kardamon. 
                                                                                                               Katarzyna Twardzik 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 

SPORT W CISOWNICKIEJ PARAFII !!! 
 
 

I 
 

Do tej pory sport w naszej parafii był domeną młodzieży. 
Młodzież uczestniczy w rozgrywkach Diecezjalnej Ligi Siatkówki, regularnie 

spotyka się także na sali gimnastycznej przy miejscowej  
Szkole Podstawowej: 

 
w środy od 17:30 do 19:30 

w soboty od 10:00 do 12:00 
 

 

 
II 
 

Od jakiegoś czasu sportowym zaangażowaniem wykazały się nasze panie, które 
spotykają się na szkolnej sali gimnastycznej 

 w każdy wtorek: 
 

od 17:00 do 18:00 na zajęciach z aerobiku 
od 18:00 do 19:00 na basenie 

 
Wszystkie chętne panie serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

III 
 
Począwszy od kwietnia lub maja (w zależności od pogody) pragniemy powołać do 

życia: 
 

Nieformalny Klub Turystyczny 
 

Na dobry początek chcielibyśmy podążyć szlakiem Leśnych 
 Kościołów, których jak wiemy jest w okolicy dziewięć,  

po Polskiej i Czeskiej stronie. 
Konkretne terminy i trasy będą podawane podczas 

 ogłoszeń parafialnych. 
 

Wszystkich zapraszamy i zachęcamy 
do aktywnego spędzania wolnego czasu!!! 
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KONFIRMACJA!!! 
 

Tegoroczna Konfirmacja odbędzie się 3 czerwca br., w niedzielę Trinitatis czyli  
w Święto Trójcy Świętej, o godz. 9:00. 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

 
Do Konfirmacji, po uprzednim zdaniu Egzaminu Konfirmacyjnego, który odbędzie 
się w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, które przypada na 17 maja, przystąpią: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM ŚCIBEK KUBA ŚLIWKA 

MICHALINA KLUZ NATALIA MALEC 

KATARZYNA ZIELINA    AGNIESZKA FABIAN MARCELINA CIEŚLAR 
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ZAPROSZENIE!!! 
 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu 
pragnie obchodzić 

 
Złoty Jubileusz Konfirmacji z rocznika 1962. 

 
Uroczystość odnowienia ślubowania konfirmacyjnego 

odbędzie się w kościele ap. Jakuba 
w niedzielę 29 kwietnia 2012 r. o godzinie 10:30. 

Kazanie wygłosi ks. Marek Twardzik. 
 

Wszystkich Jubilatów wraz z współmałżonkami serdecznie zapraszamy!!! 
 
 
 
 

LISTA KONFIRMOWANYCH 20 MAJA 1962 r. 
 
 

Chłopcy: Macura Paweł, Cieślar Zdzisław, Kobiela Władysław, Franciszek Cieńciała, 
Sikora Jan, Kowalik Henryk, Czyż Adam, Chmiel Gustaw, Henrzyk Karol, Cieślar 
Gustaw, Tyrna Władysław, Konieczny Karol, Mendrek Edward, Larysz Jan, Szarzeć 
Jan, Podżorski Jerzy, Roman Karol, Brańczyk Ludwik, Dustor Karol, Strządała Ru-
dolf, Wontroba Tadeusz, Stekla Jan, Polok Paweł, Gogółka Zbigniew, Sztyper Broni-
sław, Kozieł Karol, Skrzypiec Jan, Procner Michał, Cieślar Jan, Małysz Edward, Gluza 
Jan, Jakubiak Zdzisław, Tyrna Jan, Kłus Czesław, Sztwiertnia Bronisław, Troszok 
Jerzy, Brzezina Henryk 
  
Dziewczęta: Cholewa Anna, Cichy Wanda, Śliwka Danuta, Pilarz Halina, Cholewa 
Helena, Czyż Anna, Kohut Krystyna, Kocyan Ewa, Gomola Maria, Śliż Zuzanna, 
Mendrek Jadwiga, Sikora Otylia, Wisełka Aniela, Szturc Helena, Herda Anna, Janik 
Halina, Zdrodowski Krystyna, Szarzeć Anna, Niemczyk Anna, Burawa Halina, Gacek 
Halina, Bohucki Danuta, Wontroba Danuta, Kolarczyk Irena, Szarzeć Emilia, Wilk 
Irena, Biernat Krystyna, Krzenek Maria, Gomola Emilia, Kohut Danuta,Bojda Zofia, 
Gogółka Urszula, Cieślar Bronisława, Krzyżanek Krystyna, Brandys Helena, Procner 
Anna, Śliwka Anna, Sikora Janina, Pelar Irena 
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Gdzie:Gdzie:Gdzie:Gdzie:    
    

PARAFIA  CISOWNICA 
 

 

Kiedy:Kiedy:Kiedy:Kiedy:    
    

    12 MAJA 201212 MAJA 201212 MAJA 201212 MAJA 2012    
(SOBOTA)(SOBOTA)(SOBOTA)(SOBOTA)    

    

Godz:Godz:Godz:Godz: 1717171700000000 
 

Dla :Dla :Dla :Dla :    
    

GIMNAZJALGIMNAZJALGIMNAZJALGIMNAZJALIIIISTÓWSTÓWSTÓWSTÓW    
LICEALISTÓWLICEALISTÓWLICEALISTÓWLICEALISTÓW    

UCZNIÓW SZKÓŁ UCZNIÓW SZKÓŁ UCZNIÓW SZKÓŁ UCZNIÓW SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH             TECHNICZNYCH             TECHNICZNYCH             TECHNICZNYCH             
I ZAWODI ZAWODI ZAWODI ZAWODOOOOWYCHWYCHWYCHWYCH    

  

 

ZAPROSZENIE NA: 
 

SPECJALNE 
SPOTKANIE  
MŁODZIEśOWE 
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NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE 
 

WIELKI  
CZWARTEK 

 

 
WIELKI   
PIĄTEK 

WIELKANOC 

 
PONIEDZIAŁEK  
WIELKANOCNY 

17:00 Kom. 
Św. 

09:00 Kom. Św. 
17:00 Kom. Św. 

5:00 
10:00 

9:00 

 

KANCELARIA PARAFIALNA 

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 
 

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINE 
 

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 
 
 
GODZINA  
BIBLIJNA  

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

KOŁO PAŃ 
(robótki ręczne) 

g.16:00 

SPOTKANIE KON-
FIRMANTÓW 

g. 16:30 
PRÓBA  

CHÓRKU 
DZIECIĘCEGO 

g. 15:00 
 

 
 

PRÓBA ZESPOŁU 
MŁODZIEŻOWEGO 

g. 18:00 

 
SPOTKANIE MŁO-

DZIEŻY 
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: Zbigniew Dorighi 

Druk: Interfon Cieszyn, ul.Olszaka 5 tel. 33 8510 543 
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PARAFIALNA AKCJA DIAKONIJNA 
 

Od kilku tygodni podczas nabożeństw informujemy o 
 

Parafialnej Akcji Diakonijnej!!! 
 

Są w naszej parafii osoby, które chciały by pomagać innym,  
ale aby to robić, musimy wiedzieć kto tej pomocy potrzebuje? 

 
Jeśli więc są osoby potrzebujące pomocy, 

prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania! 
(może to być zapotrzebowanie jednorazowe lub cykliczne) 

 
Zapotrzebowanie może dotyczyć np.: 

sprzątania, gotowania, zrobienia zakupów, 
podwiezienia do lekarza, itp. 

 
      Post scriptum: 

Jeśli są osoby, które taką pomocą innym chciały by się zająć,  
również prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej!!! 

 

 
Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ : 

 
( od 01.01.2012r.)  

 
CHRZTY: 

 
Maciej Jarosław Mitręga    05.02.2012r. 
Paweł Krzysztof Macura    18.03.2012r. 

 
POGRZEBY: 

 
ś.p. Maria Makarewicz zd. Raszka     
06.01.2012r. 
ś.p. Ewa Drózd zd. Chmiel                
10.01.2012r. 
ś.p. Emilia Cichy zd. Cieślar             
21.01.2012r. 
ś.p. Józef Krzyżanek                          
11.02.2012r. 
ś.p. Paweł Sztwiertnia                        
29.02.2012r. 
ś.p. Paweł Górniok                            
07.03.2012r. 

 

JUBILEUSZE: 
 
Jan Malec  l. 75 
Helena Zielina  l. 70 
Wróbel Aniela  l. 80 
Rusz Ema  l. 75 
Polok Maria  l. 70 
Gluza Marta  l. 75 
Rusz Otton  l. 75 
Czyż Emilia  l. 70 
Gogółka Anna  l. 80 
Chmiel Helena  l.70 
Bujok Maria  l. 65 
Sikora Mieczysław  l. 65 
Puczek Otton l. 70 
Rusz Hermina l. 70 
Welet Zuzanna l. 75 
Kowalczyk Władysław l.85  
 








