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Informator
             Parafialny

Święto Żniw, Święto Reformacji, Niedziela Wieczności

„Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, 
a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.” 

Ps 145,15
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DziękczYnne święto Żniw

Dziękczynne święto Żniw – odświętnie ustrojony kościół, płody i dary ziemi 
w koszyczkach wokół ołtarza, na ołtarzu zaś Biblia i chleb, a przy wyjściu 

z nabożeństwa każdy otrzyma symboliczny mały chlebek. Dlaczego? 
Bo w święto Żniw najważniejszy zawsze był, jest i będzie chleb.

                               
 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;

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.

„o zachowaj nas wdzięcznymi za te dary panie! sam sercami rządź naszymi, daj, 
by używanie twej hojności mądre było, by na zdrowie nam służyło, strzeż nas 

nieustannie! 
karm też dusze nasze chlebem zbawiennego słowa, niech nas już połączy z 

niebem miłość chrystusowa. niechże każdy w ziemskim stanie dla królestwa 
twego, panie, duszę swą zachowa.” 

 (ks. Jerzy heczko)
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szawuot – żydowskie święto tygo-
dni, zwane też świętem Żniw, pięćdzie-
siątnicą lub zielonymi świątkami. Upa-
miętnia ono nadanie tory mojżeszowi 
na górze synaj i wypada w siedem ty-
godni po święcie paschy  (stąd zwane 
jest pięćdziesiątnicą). święto to wiąże 
się ponadto ze starożytnymi obyczaja-
mi rolniczymi. podczas święta synagogi 
są przystrojone na zielono. część orto-
doksyjnych żydów całą noc spędza na 
studiowaniu tory, aby być przygo-
towanym na jej ponowne przy-
jęcie. tradycyjne pokarmy 
świąteczne to: dania z sera 
i mleka oraz specjalne bo-
chenki z nowego zboża. 

święto to ma swoje bi-
blijne korzenie. w księdze 
wyjścia czytamy (23:14-19): „trzy 
razy w roku będziesz świętował na moją 
cześć. Będziesz przestrzegał święta prza-
śników (…)i święta Żniw, pierwszych 
plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na 
polu. i święta zbiorów z końcem roku, 
gdy zbierzesz plony twoje z pola”.

Dziękczynne święto Żniw zwane w 
kościele luterańskim popularnie świę-
tem Żniw ma kilka ważnych wymiarów: 
jest okazją do szczególnego okazania 

PODZIĘKOWANIE ZA PLONY ZIEMI

wdzięczności Bogu za dzieło stworzenia i 
chleb powszedni, przypomina o niezwy-
kłym związku człowieka z całą naturą, 
przypomina również o odpowiedzialno-
ści człowieka za środowisko naturalne, 
jest w końcu wezwaniem do świadczenia 
miłosierdzia potrzebującym. refleksja 
o ludzkiej solidarności, sprzeciw wobec 
materializmu oraz opowiedzenie się za 
współczuciem i działaniem stoi w cen-
trum święta Żniw.

Dziękczynne święto Żniw to także 
dziękczynienie za to wszystko, co otrzy-
mujemy z ręki Boga i zachęca do okazy-
wania miłości i miłosierdzia potrzebują-
cym. mówi o tym tekst z księgi izajasza 
58,7-12, który będzie czytany podczas 
liturgii: „…podzielisz twój chleb z głod-
nym i biednych bezdomnych przyjmiesz 
do domu, gdy zobaczysz nagiego, przy-
odziejesz go, a od swojego współbrata się 
nie odwrócisz. wtedy twoje światło wzej-
dzie jak zorza poranna i twoje uzdrowie-
nie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość 

pójdzie przed tobą, a chwała pań-
ska będzie twoją tylną stra-

żą. Gdy potem będziesz 
wołał, pan cię wysłucha, 
a gdy będziesz krzyczał o 
pomoc, odpowie: oto je-

stem!” 
Do liturgicznych trady-

cji Dziękczynnego święta Żniw, 
podczas którego odprawia się nabożeń-
stwa komunijne, należy przyozdabianie 
ołtarza darami natury. w niektórych 
parafiach nabożeństwo zaczyna się pro-
cesjonalnym wejściem do kościoła dzieci 
wraz z duchownym. Dzieci niosą dary, 
które kładą na ołtarzu. Jest to również 
symbol wiary i nadziei najmłodszych, 
ciągłości stworzenia, za które odpowie-
dzialne są następne pokolenia. 
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„...1.01. Byłam dziś często używana: 
otwierano mnie w różnych miejscach i 
czytano ze mnie. wydaje mi się, że je-
stem najulubieńszą z ksiąg należących 
do mego właściciela.

20.1.  Jak dotąd przeżywam zastana-
wiające spokojny okres. nic się ze mną 
nie działo. czy przypadkiem mój właści-
ciel nie chce o mnie zapomnieć? a może 
- zapracowany - ma za mało czasu?

16.2.  Dzień sprzątania! starannie 
mnie oczyszczono i położono na starym 
miejscu.

15.3. od ostatniego sprzątania prze-
kładano mnie z miejsca na miejsce. 
teraz leżę między ilustrowanymi 
magazynami i kryminałami.

24.4. wreszcie po raz 
pierwszy w tym roku zabra-
no mnie na nabożeństwo! 

8.05. Dziś twarda pra-
ca.  mój właściciel był za-
proszony na konfirmację 
swego chrześniaka i długo 
szukał we mnie jakiegoś sto-
sownego wersetu. Dlaczego nie zna-
lazł, skoro wszystkie są na swoim miej-
scu?

16.6. ktoś włożył pomiędzy moje kart-
ki jakiś listek. czyżbym miała mieć inne 
zadanie niż to, które mam spełniać?

16.7. włożono mnie do walizki po-
między różne ubrania i przybory. zdaje 
się, wyjazd na wakacje. ale czy mój wła-
ściciel będzie miał dla mnie czas?

30.08. od wczoraj, to jest od powrotu 
z wakacji, leżę dalej w walizce. przez cały 
miesiąc nie wyciągano mnie stąd. czyżby 
zapomniano o mnie?

2.09. wreszcie znów jestem na swym 
miejscu w szafie. po co właściwie brano 
mnie na wakacje?

11.10. Dzisiaj wypisano ze mnie jeden 
werset potrzebny do życzeń urodzino-
wych.

28.11. przypomniano sobie o mnie. 
odkurzono, wyczyszczono i po raz 
pierwszy w tym roku położono na stole. 
myślałam, że wreszcie w sposób radykal-
ny zmienił się do mnie stosunek mojego 
właściciela. niestety, wszystkie te zabiegi 
poczyniono tylko dlatego, że ksiądz miał 
dzisiaj odwiedzić nasz dom. 

25.12. wczoraj wieczorem słyszałam 
do późnej nocy piękne pieśni. a potem 
była jakaś sprzeczka: ktoś coś chciał, 

a mój właściciel gwałtownie się 
sprze-ciwiał. Dziś nie od-
zywał się przez cały dzień 
do nikogo. a przecież 
gdyby ze mnie korzystał 
i stosował w życiu to, co 

we mnie jest napisane, to z 
jego twarzy zniknąłby kaprys 

niezadowolenia, usposobienie 
stałoby się radosne i... nie roz-

stawałby się ze mną…”
są to fragmenty wyjęte z pamięt-

nika pewnej Biblii. czyjej  - nie wiemy? 
ale wiemy coś o jej właścicielu, wiemy, że 
za dużo z niej nie korzystał. a co powie-
działaby nasza Biblia o nas gdyby mogła 
napisać swój pamiętnik? czy napisałaby: 
„mój właściciel jest wspaniały! codzien-
nie mnie otwiera, czyta i zastanawia się 
nad tym co jest we mnie napisane, a przy 
tym dużo się modli! Jakże się cieszę, że 
mam takiego właściciela!” czy też powie-
działaby: „Jakże mi smutno, ciągle leżę 
zakurzona i tylko czasem ktoś do mnie 
zagląda.” niestety coraz więcej ludzi za-
pomina o czytaniu słowa Bożego! nasze 
ciało co dnia potrzebuje odpowiedniej 
liczby kalorii. podobnie jest z naszą du-

Z PAMIĘTNIKA PEWNEJ BIBLII…
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szą. ona również potrzebuje pokarmu 
co dnia. nie raz w tygodniu w niedzielę, 
albo jeszcze rzadziej. każdego dnia po-
winniśmy posilać się pokarmem słowa 
Bożego! w przeciwnym razie zagłodzimy 

inspiracją 
do tematu stały 
się słowa zapi-
sane w aktual-
nym przewod-
niku z Biblią 
na co dzień z 
drugiego wrze-
śnia. myśl taką 

wypowiedziała corrie ten Boom: „Jeśli 
Bóg posyła nas na kamieniste ścieżki, za-
opatrzy nas w mocne buty”. 

Biblia jest księgą objawienia Boże-
go. ona przede wszystkim wskazuje na 
zbawiciela Jezusa chrystusa. Jest rów-
nież księgą, przez którą Bóg mówi do 
człowieka, do nas wszystkich, jak mamy 
żyć, jak postępować i co należy do na-
szej powinności. odkrywamy w niej 
wielkie mądrości. Jej słowo pociesza 
nas w smutku, daje siły do życia, pro-
wadzi zawsze i wszędzie. moglibyśmy 
powiedzieć, że Biblia jest księgą Drogi: 
na każdy czas, na każdą okoliczność, 
na drogę w samotności i na drogę we-
spół z innymi. na taką właśnie drogę 
wchodzimy na początku nowego roku 
szkolnego. Jest to jakby nowy odcinek 
szlaku, który jest wyznaczony na mapie 
naszego życia. ten szlak przejść muszą 
najmłodsi, którzy rozpoczynają szkolną 
przygodę – pierwszoklasiści  oraz dzieci 
z przedszkola i oddziałów przedszkol-
nych, starsi uczniowie, którzy są już 
„ze szkołą za pan brat” i my dorośli, na-
uczyciele i rodzice. co nas czeka? Jakie 
to będą dni? Jaka droga? pod górkę czy 

w dół? prosta? z zakrętami? wąska czy 
szeroka? wygodna czy skalista?  po czę-
ści – chyba każda z nich. co więc musi-
my zabrać na tę drogę? musimy ubrać 
„Boże buty”. 

Gdy przeczytałem sentencję „o bu-
tach” wyznaczoną na dzień rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego, właśnie 
na poniedziałek drugiego września, to 
uśmiechnąłem się w duchu i pomyśla-
łem: „przyjdzie nam pewnie iść również 
po kamienistej drodze nauki i naucza-
nia. to nie będą tylko płatki róży, ale 
trafi się bolesny kolec, jednak ty panie 
Boże wiesz najlepiej w jakich butach 
ma iść do szkoły ania z „zerówki”, jakie 
buty ma założyć Jędrek z „pierwszej”, 
a w jakich iść Jarek z „szóstej”. ty ta-
kie buty uszyjesz każdemu uczniowi 
i uczennicy, każdej nauczycielce i na-
uczycielowi. Uszyjesz również mnie i 
księdzu markowi, a także każdej mamie 
i każdemu ojcu, opiekunom, babciom i 
dziadkom”. 

co więc muszę zrobić ze swojej stro-
ny, aby mieć „Buty od Boga?” muszę po-
dać mu rozmiar swojej stopy, a to znaczy: 
muszę przyjść do niego do przymiarki, 
czyli prosić Go w modlitwie o „buty na-
uki i karności, pracy i obowiązkowości, 
zabawy i odpoczynku, cierpliwości i zro-
zumienia, łagodności i życzliwości oraz 
wzajemnej miłości”. w takich Butach, z 
Bożym błogosławieństwem i codzienną 
modlitwą idźmy Drogą nowego roku 
szkolnego.

Tadeusz Gluza

BUTY NA NOWY ROK SZKOLNY

naszą duszę na śmierć, zamordujemy ją, 
tak iż przestanie wydawać dobre owoce 
wiary! Dlatego czytajmy Biblię! czytajmy 
ją każdego dnia!     

ks. Marek Twardzik
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r o z p o c z ą ł 
się rok szkolny 
2013/2014. rok 
istotnych zmian 
w organizacji 
szkolnej. po raz 
pierwszy od 110 
lat sołectwo Go-
leszów-równia 

Uchwałą rady Gminy zostało przypisane 
jako obwód szkolny cisownicy. oznacza 
to, że szkoła w cisownicy jest szkołą ma-
cierzystą dla dzieci z Goleszowa-równi 
i są one przyjmowane do szkoły, tak jak 
dzieci z cisownicy, w pierwszej kolejno-
ści. wraz z obwodem szkolnym przeka-
zany został budynek szkoły i zabudowa-
nia. Jak długo będzie trwał zarząd nad 
szkołą w równi, trudno dziś powiedzieć. 
obecnie jest tam tylko jeden oddział 
przedszkolny: 19 uczniów, w tym 4 sze-
ściolatków i 7 pięciolatków, 2 czterolat-
ków i 6 trzylatków. wychowawczynią 
jest pani anna pieszka. warunki lokalo-
we w równi są na tyle dobre (dostoso-
wanie sanitariatów i ilość sal), że można 
tam otworzyć dwa oddziały przedszkol-
ne, ewentualnie oprócz oddziału przed-
szkolnego otworzyć klasę nauczania 
zintegrowanego. szkoła jest stara, ale 
systematycznie modernizowana. w mo-
dernizację i wyposażenie bardzo aktyw-
nie włączają się rodzice i mieszkańcy. 

są również zmiany w szkole w ci-
sownicy. tu także został otwarty oddział 
przedszkolny.  Jest w nim 17 uczniów 
w tym: 8 pięciolatków i 9 sześciolat-
ków. wychowawczynią jest pani edy-
ta Lanc. najprawdopodobniej oddział 
przedszkolny będzie tylko w tym roku 
szkolnym. w następnym roku cisownic-
kie przedszkole będzie w stanie przyjąć 

wszystkie dzieci młodsze i starsze. obec-
nie jest tam oddział przedszkolny liczący 
14 uczniów: 5 sześciolatków i 9 pięciolat-
ków.  z tych danych wynika, że w następ-
nym roku szkolnym do szkoły w cisow-
nicy może przyjść do pierwszej klasy 43 
uczniów. oczywiście jeżeli wszyscy rodzi-
ce z równi zapiszą swoje dzieci i wszyscy 
rodzice z cisownicy uczynią tak samo. 
wielką niewiadomą jest jednak decy-
zja ministerstwa dotycząca obowiązku 
szkolnego sześciolatków (wprowadzona, 
a potem przesuwana i dająca wybór ro-
dzicom). nie wiemy również, czy obo-
wiązek szkolny sześciolatków obejmował 
będzie wszystkie dzieci urodzone w 2008 
roku, czy tylko urodzone do 30 czerwca 
(dla urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 
2008 r. decyzję będą podejmowali ro-
dzice?). wiele jest więc niewiadomych. 
wobec tych niewiadomych i piętrzących 
się przeszkód jeden fakt jest tu do pod-
kreślenia: dzieci będą kształcone i mu-
szą mieć swoje miejsce w przedszkolu i 
szkole. inną rzeczą, którą po raz kolejny 
odkryłem w minione wakacje, jest to, że 
nasze dzieci mają wspaniałych rodziców. 
każdemu, kto wspierał mnie słowem, 
czynem, modlitwą w organizowaniu od-
działów przedszkolnych serdecznie dzię-
kuję. podziękowanie składam również 
wszystkim, którzy wyposażyli w zabaw-
ki oddział przedszkolny w cisownicy.  
z uwagi na uszczuplone finanse, popro-
siłem księdza marka o przekazanie takie-
go apelu. Uczynił to w ostatnią niedzielę 
sierpnia. w tym samym tygodniu zaczęto 
dostarczać pierwsze zabawki. początko-
wo wszystko notowałem. kto przyniósł, 
co przyniósł, ile przyniósł. po kilku 
dniach zrezygnowałem. całą akcje prze-
kazałem wychowawczyni, ponieważ ona 

Z ŻYCIA SZKOŁY W CISOWNICY
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zaczęła odbierać zdecydowaną większość 
rzeczy. niektórzy chcieli być anonimo-
wi. również ci, którzy zostawili worek 
pluszaków na progu mojego domu. tro-
je osób-rodzin złożyło dary pieniężne. 
ostatecznie po obliczeniach wychodzi, 
że przekazujących było 19, a darczyń-
ców włączonych w akcję oczywiście wiele 
więcej. oprócz zabawek otrzymano wy-
kładzinę (przyciętą na miarę i obszytą! 
dar pana Lanca, ojca wychowawczyni) i 
zebrano kwotę w wysokości 200,00 zł, za 
którą pani edyta kupi artykuły szkolne: 
zeszyty ołówki, kredki, farby itp. reasu-
mując. Jestem pod wrażeniem hojności. 
skromne szacunki przeszły oczekiwania. 
wszystkie rzeczy są sprawne, odnowio-
ne, wyprane lub nowe. nawiązując do 

mojego artykułu o butach na nowy rok 
szkolny mogę powiedzieć: Bóg szyje 
mocne buty! Jeszcze raz wszystkim Dar-
czyńcom dziękuję.  myślę, że nagrodą 
dla nas wszystkich są radosne twarzyczki 
tych najmniejszych w cisownicy i Gole-
szowie-równi.

w tym roku szkolnym religii w od-
dziale przedszkolnym oraz w klasach 
pierwszej i szóstej uczy proboszcz, ksiądz 
marek twardzik. Ja uczę w klasach od 
drugiej do piątej. w równi dzieci ewan-
gelickie uczy diakon, pani karina chwa-
stek-kamieniorz.

Uczniów w szkole razem z oddziała-
mi przedszkolnymi jest 153. na religię 
ewangelicką uczęszcza 87 uczniów.

Tadeusz Gluza

„BĄDŹCIE WDZIĘCZNI..!”

wdzięcz-
ność to ser-
deczne uczu-
cie dla swego 
dobroczyńcy, 
poczuwanie 
się do zobo-
wiązań za 

doznane od kogoś dobro, to chęć od-
wzajemnienia się .wdzięczność może 
być wyrażona  słowem np. dziękuję, lub 
innym gestem: uśmiechem, uściskiem 
dłoni, lub próbą rewanżu. Biblia za-
chęca nas, wręcz nakazuje, abyśmy byli 
wdzięczni i wyrażali swoją wdzięczność, 
ponieważ jest to klucz do zadowolenia i 
zwycięskiego życia nawet jeśli pojawiają 
się troski i problemy. psalmista powiada 
„dobrze jest dziękować Panu”/ps92/ ap. 
paweł wzywa „Za wszystko dziękujcie…
…”/1tes5/18/ . ap. paweł i sylas modli-
li się i śpiewali Bogu na chwałę będąc w 
więzieniu. Bóg uwolnił ich przy pomocy 
trzęsienia ziemi./Dz16/ mury Jerycha 

zwaliły się, kiedy lud Boży wysławiał 
pana /Joz.6/20/ Ucząc się dostrzegać 
nawet te najmniejsze błogosławieństwa i 
dziękując za nie wyrażamy wdzięczność 
naszemu Bogu i oddajemy mu chwałę. 

nie wyrażając wdzięczności stajemy 
się osobami narzekającymi, krytyczny-
mi i bardzo skoncentrowanymi na so-
bie. stajemy się zgorzkniali, a gorycz nie 
tylko zatruwa nas, ale i tych, którzy nas 
otaczają. co jest często przyczyną braku 
wdzięczności? w księdze abdiasza 1/3 
znajdujemy odpowiedź „Pycha twojego 
serca zwiodła cię” pycha to nadmierna 
wiara w siebie i w swoje możliwości. to 
często odrzucenie Boga i jego łaski. tyl-
ko duch pokory pozwala nam dostrzegać 
Boże błogosławieństwa i  dziękować  za 
nie. najlepszym przykładem pokornego 
człowieka był sam pan Jezus. to on sam 
o sobie powiedział „uczcie się ode mnie, 
że jestem cichy i pokornego serca, a 
znajdziecie ukojenie dla serc waszych”/ 
mat.11/29/ 
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izraelici w czasie swej wędrówki do 
ziemi obiecanej doświadczali szczegól-
nego Bożego prowadzenia, ochrony i  byli 
świadkami wielu ponadnaturalnych zna-
ków i cudów. niestety szybko zapominali 
Boże dobrodziejstwa i zamiast wdzięcz-
ności często wyrażali niezadowolenie i 
szemrali przeciwko Bogu. w ewangelii 
łukasza czytamy o uzdrowieniu 10-ciu 
trędowatych. tylko jeden z nich wró-
cił, padł na twarz do nóg Jezusowych i 
dziękował mu, a był to samarytanin. Je-
zus widząc tylko jednego, zapytał o po-
zostałych dziewięciu „Czyż nikt  się nie 
znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec”? 

w tej samej ewangelii jest przedsta-
wiony obraz uczty w domu faryzeusza 
szymona, na którą został zaproszony 
Jezus. przybyła tam również pewna 
kobieta. niewiele o niej wiemy. Była 
mieszkanką tego miasteczka i zna-
na była  ze swego niemoralnego życia. 
przyniosła ze sobą alabastrowy słoik 
olejku. stanęła z tyłu u nóg Jezusa, na-
maściła olejkiem Jego nogi i wytarła je 
swoimi włosami. namaszczenie komuś 
stóp było świadectwem czci, a całowanie 
stóp rabbiego nie należało do rzadkich 
zwyczajów. Był też zwyczaj, gdy dostoj-
nik żydowski zapraszał rabbiego, każdy 
kto chciał słuchać jego słów, mógł wejść 
do takiego domu. to tłumaczy fakt, że ta 
kobieta znana jako grzesznica mogła bez 
przeszkód tam się znaleźć. Faryzeusze 
byli bardzo ortodoksyjnymi Żydami. Go-
ścinność nakazywała, że gospodarz zwy-
kle kładł rękę na ramieniu gościa i po-
zdrawiał go pocałunkiem pokoju. Gość, 
który przybył z daleka, powinien dostać 
wodę do umycia nóg, a potem należało 
namaścić jego głowę kroplą wonnego 
olejku. szymon faryzeusz nie spełnił 
powinności gospodarza. zachował się 
w stosunku do Jezusa chłodno i z dużą 

rezerwą. Faryzeusze nie byli przyjaźnie 
nastawieni do Jezusa, ponieważ on czę-
sto wypowiadał się o nich krytycznie. 
zarzucał im ,że znając zakon, zaniedbu-
ją to, co w zakonie najważniejsze: spra-
wiedliwość i miłosierdzie. widok kobie-
ty, która namaszcza nogi Jezusa nasuwa 
wiele pytań. czy już wcześniej znała 
Jezusa? czy była świadkiem cudów ja-
kich dokonywał, albo słyszała i była pod 
wrażeniem jego nauczania? a może 
spotkała ludzi, w których życiu Jezus 
dokonał radykalnych zmian i to pomo-
gło jej zrozumieć kim jest i jak powinno 
wyglądać jej życie? przyszła do Jezusa, 
bo w sercu czuła, że jej nie potępi, zrozu-
mie sploty różnych sytuacji, w które się 
uwikłała i które spowodowały jej upa-
dek moralny. Jezus zwraca się do niej 
bezpośrednio: „odpuszczone są  grze-
chy twoje”/łuk.7/48/ czuje ogromne 
uwolnienie od obciążającej przeszłości. 
może zacząć nowe życie. Dostała drugą 
szansę. „Wiara twoja zbawiła cię ,idź 
w pokoju” /łuk.7/50/ to ostatnie słowa 
Jezusa skierowane do tej kobiety. zo-
stała obdarzona Bożym pokojem, który 
przewyższa wszelki rozum i strzeże serc 
i myśli. potrzebowała ukojenia dla swo-
ich myśli i uczuć. potrzebowała pokoju, 
aby mieć siłę i wiarę zerwać z przeszło-
ścią, zaczynać swoje życie od początku i 
odzyskiwać powoli swoje miejsce w spo-
łeczności. namaszczenie stóp Jezusa to 
przemawiający obraz wdzięczności, któ-
rą publicznie wyraziła ta kobieta. 

również psalm 103/2 wzywa nas 
do wysławiania Boga i nie zapomina-
nia Jego dobrodziejstw: „Błogosław 
duszo moja Panu i nie zapominaj 
wszystkich dobrodziejstw Jego”. 
wdzięczność jest związana z pamięcią. 
Jeżeli nie pamiętamy, albo nie chcemy 
pamiętać nie będziemy ludźmi wdzięcz-
nymi. pamięć jest jednak ulotna. w na-
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tłoku informacji, które do nas zewsząd 
docierają coraz trudniej je ogarnąć, a 
jeszcze trudniej zapamiętać. a może war-
to zapisywać Boże błogosławieństwa? 
Dobrym sposobem może być „pamiętnik 
błogosławieństw”. możemy zapisywać 
w nim /niekoniecznie codziennie/ od-
powiedzi na modlitwy, szczególne do-
świadczenia Bożej pomocy i ochrony. z 
perspektywy czasu czytając nasze notat-
ki będziemy bardziej wyraźniej widzieli 
Bożą obecność w naszym życiu i będzie 
wzrastała nasza wiara i zaufanie. 

w st w księdze Jozuego Bóg wskazał 
konkretny sposób, aby upamiętnić prze-
prawę izraelitów przez Jordan. z rozka-
zu Boga Jozue wraz z przedstawicielami 
każdego plemienia wydobyli dwanaście 
kamieni ze środka Jordanu i postawili 

w miejscu pierwszego noclegu. również 
postawili kolejnych dwanaście kamieni 
w środku Jordanu, w miejscu gdzie stały 
nogi kapłanów niosących skrzynię przy-
mierza. miał to być znak pamiątki dla 
przyszłych pokoleń. „Gdy wasze dzieci 
w przyszłości  pytać się będą: Co znaczą 
dla was te kamienie? Odpowiecie im, 
że wody Jordanu zostały rozdzielone 
przed Skrzynią Przymierza Pana, gdy 
przechodziła przez Jordan .i te kamienie 
są dla synów izraelskich pamiątką na 
wieki”/ ks.J.4/. „Bądźmy tak zajęci wyli-
czaniem otrzymanych  błogosławieństw, 
aby ponure i rozpaczliwe myśli nie miały 
do nas dostępu” - napisał Billy Graham 
w książce pt. „Vademecum chrześcijań-
skiego doradcy”.

Henryka Szarzec

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

PAMIĄTKA 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

JANA CHRZCICIELA 
W CISOWNICY

23 czerwca br. obchodziliśmy kolej-
ną, 32 już pamiątkę poświęcenia kościoła 
Jana chrzciciela w cisownicy. Uroczyste 

nabożeństwa poprzedzone zostały po-
rankiem pieśni i muzyki religijnej. stefan 
Żeromski powiedział kiedyś, iż: „muzyka 
— to jest wyłom, przez który dusza, jak   
z więzienia leci w regiony wolności.” ser-
ca i dusze wszystkich słuchaczy również 
niemal uniosły się i uleciały w niebo,  
a to dzięki naszym wykonawcom, któ-
rymi byli: chór z parafii ewangelickiej  
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w skoczowie - Filiał w Dębowcu, którym 
dyryguje nasza cisowianka Gabriela tar-
gosz, nasz chór mieszany oraz zespół 
młodzieżowy. przed i po nabożeństwie 
mogliśmy zatopić się w pięknych dźwię-
kach płynących z instrumentów i serc 
misyjnej orkiestry Dętej pod dyrekcją 
pani Lidii niemczyk. 

Uroczyste nabożeństwa rozpoczęły 
się o godz. 10:00. słowo Boże w kościele 
głosił pochodzący z cisownicy, wszyst-
kim doskonale znany ks. mirosław si-
kora, który obecnie służy w parafii w 
rybniku zaś na placu kościelnym ks. 
marcin ratka-matejko ze skoczowa. w 
uroczystości brali także udział: ks. Jan 
kozieł, mgr teol. tadeusz Gluza, wi-
ceprezes konsystorza adam pastucha, 
poseł na sejm rp czesław Gluza, wójt 
naszej Gminy krzysztof Glajcar, śpie-
wał także nasz chórek dziecięcy. po na-
bożeństwach księża, zaproszeni goście, 
chóry oraz orkiestra spotkali się w sali 
parafialnej na okolicznościowym obie-
dzie.

WYCIECZKA 
SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ

koniec roku szkolnego to jednocze-
śnie początek przerwy wakacyjnej, rów-

nież w „szkółce niedzielnej”. Już od paru 
lat w tym właśnie okresie jest organizo-
wana wycieczka, którą kończymy kolej-
ny rok, spędzony na nabożeństwach dla 
dzieci. nie inaczej było i w tym roku. 29 
czerwca grupa 60 dzieci i dorosłych ze-
brała się przed parafią, żeby wyruszyć do 
koziej zagrody w Brennej.

pogoda nie była zachęcająca do wy-
cieczek, ale mieliśmy nadzieję, że chmu-
ry zostaną przegonione przez słońce.  
i tak się stało, dzięki czemu czas spędzo-
ny w Koziej Zagrodzie mogliśmy wyko-
rzystać do maksimum. a nasz pobyt tam 
rozpoczął się od przywitania nas przez 
gospodarzy i podziału naszej licznej 
grupy na dwie mniejsze. Jedna z grup 
rozpoczęła swój pobyt od odwiedzenia 
pasterskiej koliby, w której mogliśmy 
wysłuchać ciekawostek dotyczących 
życia czy stroju beskidzkich pasterzy, 
zobaczyć, jak wytwarzano ser, który od 
razu po powstaniu każdy mógł spróbo-
wać. potem chętni mogli sami zrobić 
swój ser, co według osób, które podję-
ły się tego zadania, wcale nie było takie 
trudne.

w tym samym czasie druga grupa zo-
stała zaproszona do chałupy na zajęcia, 
podczas których wszyscy mogli zrobić 
swoją pamiątkę z pobytu w Koziej Zagro-
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dzie. Jednak na początek każdy otrzymał 
kartkę, na której musiał spróbować po-
łączyć we właściwej kolejności obrazki, 
przedstawiające dzień z życia pasterza. 
wiele śmiechu było podczas kończenia 
obrazka przedstawiającego kozę, oraz 
kiedy trzeba było dorysowywać to, co 
koza lubi jeść. potem każdy otrzymał 
kulę z masy solnej, którą musiał odpo-
wiednio przygotować, żeby mógł z niej 
wyciąć odpowiednią foremką małą kóz-
kę lub owieczkę. takie odpowiednio wy-
suszone solne „ciasteczko” można było 
pomalować, a po wyschnięciu zawiązać 
rzemyk i pamiątkowa zawieszka była go-
towa.

obie grupy skorzystały z tych atrakcji. 
potem już wspólnie zostaliśmy zaprosze-
ni na poczęstunek – chleb ze smalcem, 
pieczoną kiełbaskę, ciasta, które upiekły 
mamy. w tym samym czasie można było 
podejść i nakarmić czy pogłaskać kozy, 
zobaczyć czynność dojenia, a chłopcy 
znaleźli nawet miejsce, żeby pograć w 
piłkę nożną. na tym zakończył się nasz 
pobyt w Koziej Zagrodzie, ale nie był 
to koniec atrakcji. w związku z tym, że 
pogoda zmieniła się z pochmurnej na 
bardzo słoneczną, odwiedziliśmy po-
bliskie wesołe miasteczko. tam dzieci 
mogły jeszcze poskakać na dużych tram-

polinach, pozjeżdżać z nadmuchiwanej 
zjeżdżalni, pojeździć w elektrycznych 
samochodzikach czy pokręcić się na ka-
ruzelach. po tych wielu atrakcjach mo-
gliśmy w dobrych humorach wracać do 
domu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji tego wyjazdu oraz 
zapewnili nam domowe ciasta, własnej 
roboty.

Gabriela Sikora

DNI DOBREJ NOWINY –
LATO 2013

co mają ze sobą wspólnego lew, owca, 
mrówka i osioł? odpowiedź na to pytanie 
znają uczestnicy Dnia Dobrej nowiny, 
ponieważ wszystkie te zwierzęta były bo-
haterami tegorocznych spotkań z Bożym 
słowem.   

pierwszego dnia poznawaliśmy groź-
nego lwa, do którego Biblia porównuje 
naszego odwiecznego wroga – szatana, 
w wierszu z 1 listu piotra: Bądźcie trzeź-
wi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, 
chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając 
kogo by pochłonąć (1 p 5, 8). Dowiedzie-
liśmy się wtedy, że zwycięstwo nad tym 
wrogiem może dać nam jedynie nasz 
zbawiciel Jezus, który sam trzykrotnie 
oparł się kuszeniu przez szatana. 
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Bohaterką drugiego dnia była po-
słuszna owieczka. każdy z nas mógł się 
zastanowić, czy jest taką posłuszną owcą, 
należącą do Bożego stada, słuchającą je-
dynie głosu pasterza – Jezusa, zgodnie ze 
słowami wersetu: Owce moje głosu mo-
jego słuchają i Ja znam je, a one idą za 
mną (J 10, 27). ocenialiśmy również czy 
adam i ewa, oraz saul należeli do Boże-
go stada posłusznych owieczek.

trzeci dzień należał do pracowitej 
mrówki. Jej biblijnym odpowiednikiem 
była rut, która sumiennie pracowała, 
żeby zapewnić jedzenie zarówno sobie, 
jak i swojej teściowej noemi. Jej wielka 
pracowitość została zauważona i nagro-
dzona przez Boga. Do takiej samej pra-
cowitości zachęcał nas werset z listu do 
kolosan: Cokolwiek czynicie, z duszy 
czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi 
(kol 3, 23).

Bohaterem ostatniego dnia był 
osioł. chyba każdy z nas to zwierzę ko-
jarzy głównie z przysłowiem „Uparty 
jak osioł”. ale w biblijnej historii o ośli-
cy Bileama, ta przysłowiowa upartość 
zwierzęcia ocaliła jej właścicielowi życie, 
które było zagrożone z powodu niepo-
słuszeństwa Bileama Bożemu nakazowi. 
Dlatego też wersetem przewodnim tego 
dnia były słowa z przypowieści salomo-
na: Nabywaj mądrości, nabywaj rozu-
mu! Nie zapominaj słów moich ust i nie 
uchylaj się od nich (prz 4, 5).

codziennie też wszyscy uczestnicy 
poznawali losy corrie ten Boom, która 
przeżyła wiele trudnych chwil w swoim 
życiu (np. śmierć matki, koszmar ii woj-
ny światowej), jednak nigdy nie zapomi-
nała o Bożej opiece i ewangelię przeka-
zywała innym jako misjonarka.

Dzieci korzystały również z możliwo-
ści wspólnej zabawy na świeżym powie-
trzu, smacznego poczęstunku, a starsze 
z nich rozgrywały mecze piłki nożnej na 

boisku szkolnym. Jednocześnie dzięku-
jemy serdecznie tym wszystkim, którzy 
praktycznie włączyli się   w pomoc w or-
ganizacji i przebiegu tegorocznych Dni 
Dobrej nowiny: młodzieży, rodzicom, 
oraz wszystkim darczyńcom.

Gabriela Sikora

MAZURSKA PRZYGODA 
MŁODZIEŻY

tegoroczne wakacje grupa młodzie-
żowa spędziła na mazurach. wyjazd 
rozpoczął się 9 sierpnia o godz. 10:45 na 
dworcu pkp w Bielsku-Białej. podróż 
pociągiem upłynęła nam na wspólnych 
rozmowach i grach. około 22 dotarliśmy 
na parafię w mrągowie. po całodniowej 
podróży od razu położyliśmy się do łóżek.

pierwszy dzień przywitał nas po-
chmurną pogodą. pomimo tego, zaraz 
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po śniadaniu, wyruszyliśmy na wyciecz-
kę rowerową po okolicy. przemocze-
ni i wyczerpani wróciliśmy na parafię, 
gdzie czekał na nas pyszny obiad. Dzień 
uwieńczył temat księdza marka o złotym 
mieście, czyli niebie.

w niedzielę uczestniczyliśmy w na-
bożeństwie prowadzonym przez tamtej-
szego pastora księdza piotra mendrocha. 
po obiedzie wybraliśmy się nad pobliskie 
Jezioro czos, gdzie mogliśmy popływać 
i opalać się. po powrocie, żeby lepiej po-
znać centrum mrągowa, wzięliśmy udział 
w grze miejskiej przygotowanej prze asię 
i Jakuba molin. wieczorem odbyły się 
pierwsze warsztaty zumby (ewa i stella) 
oraz robótek ręcznych (pastorowa). Dru-
gi temat poprowadziła asia molin, który 
dotyczył grzechu.

Główną atrakcją następnego dnia był 
spływ kajakowy. wczesnym rankiem 

przyjechał po nas bus, który zabrał nas 
na miejsce spływu - nad rzekę kruty-
nia.  nie obyło się bez śmiesznej sytuacji, 
w której samuel odegrał główną rolę. 
wraz ze swoim  towarzyszem wyprawy 
- Jasiem twardzikiem wpadł do wody, 
gubiąc przy tym swoje klapki!!! po dwu-
godzinnej przeprawie czekało na nas 
ognisko z kiełbasami. połowa naszej gru-
py postanowiła ruszyć dalej w dół rzeki, 
a ci, którym zabrakło sił wrócili na para-
fię. po męczącym i pełnym wrażeń dniu, 
społeczność poprowadził Jakub na temat 
ofiary Jezusa chrystusa na krzyżu.

kolejnego dnia pogoda za oknem 
nie sprzyjała letniemu plażowaniu, więc 
spędziliśmy go na oglądaniu filmów oraz 
kolejnych warsztatach. sebastian za-
interesował nas tematem o duchowym 
oczyszczeniu. wieczorem odbył się fi-
nał gry FiFa, którego mecze odbywały 
się co wieczór. zwycięzcą został Jakub 
sztwiertnia.

nawet nie spostrzegliśmy się kiedy 
nadszedł ostatni dzień na mazurach. po-
łowę dnia spędziliśmy pływając żaglówką 
po Jeziorze czos. po obiedzie rozegrali-
śmy bitwę na balony z wodą. wszystkich 
zaskoczył entuzjazm księdza, który za-
opatrzył się w większą amunicję w posta-
ci wiader z wodą!!! ostatnią społeczność 
uwieńczyliśmy wieczorem uwielbienia, 
w czasie którego samuel podzielił się 
swoimi przemyśleniami na temat wzro-
stu duchowego i nadziei.

w czwartkowy ranek (15 sierpnia) wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną do cisow-
nicy. w imieniu wszystkich uczestników 
chciałybyśmy serdecznie podziękować: 
asi i Jakubowi molin, księdzu markowi z 
rodziną oraz rodzinie woźniak za świet-
ną organizację, pomoc w kuchni oraz po-
święcenie swojego wolnego czasu!!!

Asia C, Kasia C, Stella M, Marta P.
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BÓG I FUTBOL !!!

w dniach 20 – 24 sierpnia 2013 roku 
w naszej parafii odbyły się warsztaty pił-
karskie dla uczniów szkoły podstawo-
wej. zajęcia składały się z dwóch części: 
prelekcji, związanej z przedstawieniem 
znanych piłkarzy przyznających się do 
wiary w Boga, oraz zajęć czysto prak-
tycznych, w których młodzi adepci piłki 
nożnej rozwijali swoje zdolności, pod 
bacznym okiem wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej. najwięcej radości sprawiały 
oczywiście mecze, w których każdy mógł 
poznać swoje umiejętności, na tle innych 
kolegów, oraz nagrody w postaci słody-
czy i piłek dla każdego uczestnika. szcze-
gólne słowa podziękowania należą się 
osobom zaangażowanym w warsztaty, a 
mianowicie: Jakub molin, samuel Go-
gółka, zbigniew Brudny, Jerzy michałek, 
waldemar wałaski, artur więcław oraz 
ks. marek twardzik. mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku spotkamy się na po-
dobnym przedsięwzięciu, ponieważ takie 
spotkania budują i cementują naszą rela-
cję ze sobą, jak i z samym Bogiem.

Samuel Gogółka

WYCIECZKA CHÓRU 
DO  WARSZAWY
23 – 25.08.2013r.

w tym roku zaplanowaliśmy zwiedzić 
stolicę. chcieliśmy również zaśpiewać w 
kościele św. trójcy, w kościele, którego 
architektura jest inna niż znane nam ko-
ścioły i gdzie jest świetna akustyka.

wyjechaliśmy w piątek o godzinie 
5.30, autokarem z Biura turystycznego 
„Gazela”. w godzinach południowych 
dojechaliśmy do tomaszowa mazowiec-
kiego, gdzie przywitał nas ks. roman 
pawlas z pastorową oraz częścią parafian. 
tak się złożyło, że ks. pawlas obchodził  
właśnie 30 rocznicę wyjazdu z Ustronia 
do tomaszowa. Był bardzo wdzięczny, że 
w tym czasie, my, ze śląska cieszyńskie-
go zaplanowaliśmy sobie wizytę właśnie 
u niego. Był bardzo wzruszony w czasie 
śpiewu naszego chóru. zaśpiewaliśmy 
między innymi pieśń o cisownicy. pa-
rafianie zgotowali nam w ogródku przy 
kościele, smaczny poczęstunek. ksiądz 
pawlas bardzo obrazowo i dokładnie 
przybliżył nam dzieje parafii w tym re-
gionie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
mogliśmy przynajmniej na te 1,5 godziny 
być z ks. pawlasem i jego parafianami.

w godzinach południowych dojecha-
liśmy do warszawy, gdzie zarejestrowa-
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liśmy się w biurze przepustek i punktu-
alnie o wyznaczonej godzinie weszliśmy 
do sejmu. Gmach z zewnątrz i wewnątrz 
robi wrażenie. mogliśmy z bliska przyj-
rzeć się niektórym posłom, obserwować 
ich rozmowy z mediami oraz zrobić sobie 
zdjęcia w miejscach, które często widzi-
my w telewizji. Byliśmy bardzo zadowo-
leni, że mogliśmy zwiedzić to miejsce.

po południu dojechaliśmy na miej-
sce zakwaterowania, na ulicy miodowej, 
gdzie spotkaliśmy się z przemiłymi pa-
rafiankami z kościoła św. trójcy. Dwie 
panie towarzyszyły nam do wieczora po-
kazując ciekawe obiekty  warszawy. Jed-
na z tych pań posiada  uprawnienia prze-
wodnika po warszawie. spacerowaliśmy 
po starym mieście, byliśmy na punkcie 
widokowym w kościele św. anny oraz po-
szliśmy piechotą do pałacu kultury. wyje-
chaliśmy na taras-punkt widokowy, gdzie 
podziwialiśmy już częściowo oświetloną 
warszawę. na ulicę miodową dotarliśmy 
o zmroku, zjedliśmy wspólną kolację.

następnego dnia po wspólnym śnia-
daniu wyruszyliśmy do parku łazien-
kowskiego. spacerkiem przeszliśmy po 
parku, wcześniej zatrzymując się przed 
Belwederem, gdzie nasza przewodniczka 
opowiadała nam różne ciekawostki histo-
ryczne. z łazienek pojechaliśmy zwiedzać 
stadion narodowy. Dla wielu wycieczko-
wiczów  była to największa atrakcja na-

szego pobytu w warszawie. przeszliśmy 
ze świetnym przewodnikiem „trasą piłka-
rza”, widzieliśmy zaplecze przygotowaw-
cze dla piłkarzy, centrum prasowe itp.

po obiedzie pojechaliśmy do wilano-
wa, gdzie zwiedzaliśmy komnaty zamku 
i ogrody. zamek, jest w „cukierkowych” 
kolorach, ale bardzo ładny, odnowiony. 
wnętrza bogate w eksponaty i również 
ciekawe. po wspólnie zorganizowanej 
kolacji poszliśmy pod wzgórze zamkowe 
na pokaz „fontann grających”, co jest let-
nią atrakcją warszawy, ponieważ pokaz 
jest organizowany tylko w porze letniej. 
wrażenie niesamowite, tysiące ludzi, 
piękne kolory i muzyka. trudno było za-
snąć po tak wspaniałym dniu.

w niedzielę rano znowu wspólnie 
przygotowaliśmy śniadanie, po czym 
spacerkiem poszliśmy do kościoła św. 
trójcy. tam śpiewaliśmy w czasie na-
bożeństwa i spowiedzi. piękny kościół, 
świetna akustyka, śpiewało się nam bar-
dzo dobrze. kazanie głosił ks. piotr Gaś, 
zaś ks. marek twardzik przekazał po-
zdrowienia od naszej grupy i całej cisow-
nicy. po nabożeństwie, wspólnie z war-
szawskimi parafianami spędziliśmy mile 
czas w ogrodzie obok kościoła przy kawie 
i ciastach. potem ks. Gaś przybliżył nam 
historię kościoła sw. trójcy i całej war-
szawskiej parafii.
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po obiedzie wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną żałując, że nasza wizyta dobiegła 
już końca. wszyscy bardzo mile wspo-
minamy pobyt w warszawie i spotkanie  
z naszymi współwyznawcami. 

Halina Sikora

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
PIERWSZOKLASISTÓW

w niedzielę 1 września podczas nabo-
żeństwa rodzinnego odbyło się kolejne 
już błogosławieństwa pierwszoklasistów. 
pierwsza klasa w nowej szkole, to zupeł-
nie nowy etap w życiu naszych dzieci, 
które z przedszkolaków stają się ucznia-
mi. zapewne towarzyszą im obawy i emo-
cje, bo to przecież coś nowego! chcemy 
więc, aby w ten nowy świat szły razem  
z Bogiem i z Jego błogosławieństwem.  

nasz pan i zbawiciel Jezus chrystus 
kocha wszystkich taką samą miłością  
i chce szczęścia wszystkich, chce wszyst-
kich szczęściem obdarzać, dlatego udzie-
lane jest błogosławieństwo, gdyż bło-
gosławieni - to znaczy szczęśliwi, a 
udzielać błogosławieństwa – to ob-
darowywać szczęściem. Dlatego chcemy 
o to szczęście dla naszych pierwszokla-
sistów Boga prosić. chcemy prosić aby 
wszechmocny Bóg im pomagał, prowa-
dził, aby ich po prostu uszczęśliwiał. aby 
w tej trudnej drodze szkolnej na którą 
weszli, mieli oparcie i pomoc, aby Bóg 
był z nimi zawsze.  

słowo wsparcia i zachęty wypowie-
dział mgr teol. dyrektor szkoły tadeusz 
Gluza, a ks. marek twardzik zmówił 
modlitwę i błogosławieństwa udzielił. 
pobłogosławieni zostali: nadia sikora, 
Bartłomiej pancer, Jan malec, Jan plin-
ta, Jędrzej Gajdzica, mateusz sikora,  
a w poniedziałek podczas nabożeństwa 
na rozpoczęcie roku szkolnego pobło-
gosławieni zostali nieobecni w niedzielę 

artur wantulok oraz Jonatan wieroński. 
wszystkie dzieci otrzymały także w pre-
zencie książkę z biblijnymi zagadkami. 

SPOTKANIE 
DLA SENIORÓW

w 16 niedzielę po trójcy świętej, 15 
września odbyło się tradycyjne już je-
sienne spotkanie seniorów. Główną czę-
ścią spotkania było nabożeństwo spo-
wiednio-komunijne, które uświetnione 
zostało występem naszego chóru. na 
twarzach naszych seniorów widać było, 
że wspólna modlitwa, wspólny śpiew, 
a przede wszystkim społeczność z na-
szym zbawicielem Jezusem chrystusem 
sprawia im radość i jest tym  na co cze-
kali. możliwość wzrastania w wierze w 
społeczności z sobą była powodem ich 
wielkiego zadowolenia czego wyraz dali 
podczas drugiej części naszego spotka-
nia już w sali parafialnej. tam też przy 
kawie, herbacie i słodkim poczęstunku 
mogli odpocząć, posilić się i porozma-
wiać, a także wspólnie pośpiewać i wy-
słuchać zawsze wspaniale przygotowanej 
p. heleny wróbel, która i tym razem nie 
zawiodła, prezentując kilka wierszy opi-
sujących żywot seniorów. Dziękujemy 
także wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tego, aby to 
spotkanie mogło się odbyć.
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Wrzesień już mamy, kolorowe liście z radością witamy. 
Trzydzieści dni wrześniowych z uśmiechem odliczymy,  

bo z każdego z nich tak samo się cieszymy. 
 
 
 Najbliższe miesiące przynoszą ze sobą aż pięć ważnych wydarzeń w życiu naszego 
kościoła.  

Spróbujcie dopasować właściwy świąteczny symbol do nazwy i daty konkretnego 
wydarzenia, a potem odpowiednio pokolorujcie symbole. Powodzenia! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Kącik dla   
dzieci 

Dziękczynne Święto Żniw – 6 października 2013 

Pamiątka Reformacji – 31 października 2013 

Pamiątka Umarłych – 1 listopada 2013 

Niedziela Wieczności czyli ostatnia niedziela 
roku kościelnego – 24 listopada 2013 

Pierwsza niedziela Adwentu czyli początek        
roku kościelnego – 1 grudnia 2013 
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W listopadzie część z Was spróbuje swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym 
Sola Scriptura. Bohaterem biblijnym, którego losy będą przedmiotem konkursu, jest Mojżesz 
– wybrany przez Boga przywódca narodu izraelskiego. Warto bliżej poznać tą interesującą 
postać i zmierzyć się z tematyką tego konkursu. Szczególnie, że niektóre wydarzenia 
związane z życiem Mojżesza są Wam już na pewno doskonale znane. Przypomnijmy sobie 
wspólnie kilka z nich. 

 
Pokoloruj obrazek 

 
Czy wiecie kim jest to maleństwo w koszyczku? To właśnie Mojżesz. W ten sposób 

jego rodzice postanowili go ukryć. Przed kim? Przed żołnierzami władcy Egiptu – faraona, 
który rozkazał zabijać nowonarodzonych chłopców hebrajskich. Skąd taki rozkaz? Faraon 
obawiał się, że jak ci chłopcy dorosną, to mogą go zaatakować, żeby zemścić się za złe 
traktowanie całego narodu izraelskiego, który w Egipcie od wielu lat był  w niewoli. To 
właśnie Hebrajczycy musieli wykonywać tam najcięższe prace, pod czujnym okiem swoich 
egipskich nadzorców. Dlatego więc rodzice Mojżesza postanowili ukryć swojego małego 
synka w koszyku, na rzece Nil. I to właśnie nad tą rzekę przyszła wykąpać się córka faraona               
i znalazła koszyk. Domyśliła się, że to synek niewolników, jednak postanowiła potraktować 
tego chłopca jak własnego syna. Mojżesz był już bezpieczny i dorastał na dworze egipskiej 
księżniczki. 
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Jednak pozostali Hebrajczycy nadal byli niewolnikami, którzy musieli pracować 
ponad swoje siły. Gdy Mojżesz był już dorosły, zobaczył jak egipski nadzorca bije 
hebrajskiego niewolnika. Stanął w obronie pokrzywdzonego, zabijając nadzorcę. To nie było 
dobre postępowanie. Mojżesz musiał z tego powodu uciekać. Schronienie znalazł w ziemi 
Midianitów, u kapłana Jetro, ożenił się z jedną z jego córek. Kiedy podczas wypasu owiec 
swojego teścia dotarł na górę Horeb, upomniał się o niego Pan Bóg. Wtedy Mojżesz zobaczył 
płonący krzew, który jednak się nie spalał. Usłyszał też głos z tego krzewu, który najpierw 
kazał mu zdjąć sandały, bo stoi na ziemi świętej. Potem Mojżesz dowiedział się, że to właśnie 
jego Bóg wybrał, żeby wyprowadził Izraelitów z wieloletniej niewoli egipskiej.  

 

 
Pokoloruj obrazek. Nie zapomnij dorysować ognia na krzewie 

 
 Skończyło się więc spokojne życie Mojżesza. Jednak rozpoczyna się życie 
zaplanowane przez Pana Boga i, co najważniejsze, życie z Bożym prowadzeniem. Dzięki 
Bożemu wsparciu Mojżesz stanął przed faraonem, przeprowadził Izraelitów przez Morze 
Czerwone, jadł mannę i przepiórki na pustyni, zaspokajał swoje pragnienie w miejscach, 
gdzie nie było ani jednej kropli wody. To oczywiście tylko niektóre wydarzenia z bogatej 
historii Mojżesza. Przyjrzyjmy się trochę bliżej jeszcze jednej historii. Ale musimy przenieść 
się pod kolejną z gór – Synaj. 
 U stóp góry Synaj Izraelici rozbijają swój obóz, a Mojżesz zostaje przez Boga 
wezwany na szczyt tej góry. To właśnie tam otrzymał od Boga kamienne tablice                        
z przykazaniami. Tymi samymi przykazaniami, które również dzisiaj są dla nas 
wskazówkami, którymi mamy kierować się w naszym chrześcijańskim życiu.  
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Czy pamiętacie ile mamy przykazań? Jeżeli nie jesteście tego pewni, wykreślcie                       
z ciągu liter wszystkie X, B, G, Y, U, a pozostałe litery utworzą rozwiązanie. Powodzenia! 
 

B X U D Y G Z I X G U E B Y X S B I Y X U G Ę X G B Ć U Y 
 

 

 
Pokoloruj Mojżesza wracającego z góry Synaj 

 
 
 Jeżeli zainteresowało Was życie Mojżesza i chcecie poznać więcej szczegółów, to 
sięgnijcie po Biblię. W 2 księdze Mojżeszowej, w rozdziałach od 1 do 20 i od 24 do 40, 
znajdziecie szczegółowy opis życia tego starotestamentowego bohatera. Ten zakres materiału 
biblijnego jest również wymagany w dwóch pierwszych etapach konkursu Sola Scriptura, do 
udziału w którym Was zachęcam, szczególnie jeżeli jesteście uczniami klas IV – VI. Dzieci 
młodsze, które uczęszczają do klas I – III, namawiam do udziału w konkursie plastycznym. 
Temat prac to również życie Mojżesza, prace w formacie A4 należy wykonać używając: 
tkaniny, włóczki, guzików, nici itp. Szczegóły dotyczące obu konkursów można znaleźć                  
w czasopiśmie Zwiastun. 
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Krzyżówka 
 

 
1.  Dorosły Kuba. 
2. W szkole trwa 45 minut. 
3. Miejsce, w którym jest bardzo dużo piasku, a bardzo mało wody. 
4. Część Biblii, która opowiada dzieje przed narodzinami Pana Jezusa, to Stary ……………... 
5. Kraj, w którym Mojżesz wychowywał się jako dziecko. 
6.  Swoje święto obchodzi 26 maja. 
7. Płonął, a nie spalał się. 
8. Inaczej: gromada owiec. 
9. Tatry, Pireneje lub Alpy. 
10. Władca starożytnego Egiptu. 
11. Co Pan Bóg kazał zdjąć Mojżeszowi? 
12. Jak miał na imię teść Mojżesza?  
13. Na jakiej górze Mojżesz zobaczył krzak gorejący? 
14. Są tam tablice, klasy i ławki. 
15. Zwierzę, którego boją się myszy. 
16. W kratkę, w linię lub czysty. 
17. Na legitymacji szkolnej przed nazwiskiem. 

Gabriela Sikora                        
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PARTNERSTWO LIPTOWSKI JAN – CISOWNICA

partnerstwo – to synonim słowa mi-
łość. tak samo, jak w miłości dwoje lu-
dzie służy sobie nawzajem, wspomagają 
siebie, obdarzają siebie i się wzbogacają, 
tak samo rzecz ma się z partnerstwem.  
zbory cisownica i Liptowski Jan chcą 
być partnerskimi zborami, żeby się reali-
zowały w miłości i służyły sobie. pragnie-
my partnerstwa dlatego, że Bóg nas łą-
czy, Bóg, który „nas pokochał pierwszy”.

Gdzie są korzenie tego 
partnerstwa?
korzenie naszego partnerstwa sięga-

ją czasów odwiedzin byłego proboszcza 
cisownicy ks. Jana kozieła w Liptow-
skim Janie oraz rewizyty chóru męskie-
go swiętojański promień z Liptowskie-
go Jana, który wziął udział w pamiątce 
poświęcenia kościoła w cisownicy. 22 
sierpnia 2010r. przyjechała wycieczka 
autokarowa z cisownicy do Liptowskie-
go Jana, a 28 sierpnia 2011 przyjechała 
do cisownicy delegacja z Liptowskiego 
Jana, która wzięła udział w pożegnaniu 
ks. Jana kozieła i instalacji nowego pro-
boszcza ks. marka twardzika. z tej oka-
zji odchodzący proboszcz ks. Jan kozieł 
wyraził pragnienie, żeby obydwa zbory 
nadal  współpracowały ze sobą. to pra-
gnienie zostało zakorzenione w sercach 
obydwóch księży i teraz można go zoba-
czyć w postaci oficjalnego partnerstwa 
obydwóch zborów.

Jaki jest cel tego partnerstwa?
myślę, że słowa apostoła pawła z Li-

stu do rzymian doskonale oddają cel 
partnerstwa (rzymian 1, 9-12): „Świad-
kiem  bowiem jest mi Bóg, któremu słu-
żę w duchu moim przez zwiastowanie 
Ewangelii Syna jego, że nieustannie o 

was pamiętam. Zawsze  w modlitwach 
moich prosząc, żeby mi się wreszcie 
udało za wolą Bożą przyjść do was. 
Albowiem pragnę was widzieć, abym 
wam mógł udzielić nieco z duchowne-
go daru łaski dla umocnienia was. To 
znaczy aby doznać wśród was pociechy 
przez obopólną wiarę, waszą i moją.” 
w tych słowach jest zawarte to, jak ja 
rozumiem sens partnerstwa. „Albowiem 
pragnę was widzieć” – to są wspólne i 
regularne odwiedziny, w trakcie których 
się wzajemnie poznajemy, zapoznajemy 
się z działaniem zborów, inspirujemy 
siebie przez różne działania, wspieramy 
się w wierze i w pracy w zborze. „…że 
nieustannie o was pamiętam, zawsze w 
modlitwach moich prosząc” – to są mo-
dlitwy za partnerski zbór, które wspólnie 
ustaliliśmy, iż będą się odbywać w nie-
dzielę partnerstwa - ii po wielkanocy, 
to jest rubryka w informatorze (czaso-
piśmie zboru), stopniowe wzajemne po-
znawanie się i w taki sposób pogłębianie 
miłości chrześcijańskiej.

Krótka historia zboru 
Liptowski Jan
początek zboru w Liptowskim Ja-

nie sięga 1561r. w tym czasie działał w 
świętym Janie ksiądz stanisław, którego 
nazwano „rebeliantem i przeciwnikiem 
odpustów”, a więc zwolennikiem refor-
macji Lutra. zbór istniał do 1709r., kie-
dy został rozwiązany z powodu prześla-
dowania protestantów. od tych czasów 
prześladowano protestantów wszędzie. 
kontrreformacja zwyciężyła i protestanci 
musieli chodzić do paludzy albo do hyb.

w 1781r. cesarz Józef ii wydał pa-
tent tolerancyjny. protestanci mogli się 
wreszcie swobodnie gromadzić, służyć 
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panu Bogu, mieć swoje kościoły i szkoły. 
zbór Liptowski Jan został odnowiony. 
skoro protestanci nie mieli tutaj własne-
go kościoła, zdecydowali się zbudować 
nowy. w 1783r. rozpoczęto budowę, a w 
1785r. zakończono. w tym kościele spo-
tykali się aż do pożaru, do którego do-
szło w 1907r. ale nawet ta sytuacja nie 
zniechęciła protestantów, którzy ciągle 
chcieli mieć swój kościół. ochoczo zabra-
li się do pracy i za rok zbudowali sobie na 
tym samym miejscu nowy kościół, który 
stoi do dnia dzisiejszego.

w ciągu lat zmianie uległa także po-
stać zboru. na początku XX wieku zbór 
składał się z 8 wsi i około 3000 wiernych. 
to było dla jednego proboszcza bardzo 
trudne zadanie. rozważano więc podział 
zboru, który ostatecznie został dokona-
ny w XX wieku. Dzisiaj główną częścią 
zboru jest Liptowski Jan, a kolejnymi 
częściami są foliały: Uhorská Ves, Be-
ňadiková i podtureň. Liczba wiernych w 
zborze dziś to około 900 osób.

Współczesność
w zborze świetnie działa praca z róż-

nymi grupami wiekowymi. pracujemy z 
dziećmi -  głównie podczas dziecięcych 
nabożeństw, które odbywają się w każ-

dą niedzielę podczas roku szkolnego, w 
trakcie nabożeństwa. w nabożeństwach 
tych bierze udział około 15 dzieci, są one 
prowadzone przez dwie nauczycielki. 
mamy także chór dziecięcy swiętojań-
skie muszki, który z powodzeniem wy-
stępuje podczas nabożeństw w zborze, a 
także podczas innych wydarzeń i imprez 
kościelnych i nie tylko. w tym roku chó-
rek nasz wydał płytę swiętojańska musz-
ka. płyta jest przyjemna dlatego poleca-
my ją bardzo serdecznie. odbywają się 
także spotkania młodzieży i konfirman-
tów. z dziećmi pracujemy także podczas 
obozów i dopołudniach spotkań waka-
cyjnych na plebanii.

pracujemy także z dorosłymi -  głów-
nie podczas Godzin Biblijnych i podczas 
spotkań chóru męskiego swiętojański 
promień. w tym roku założyliśmy także 
chór żeński. starsi ludzie mają zawsze 
pod koniec miesiąca wspólne spotkanie, 
podczas którego słuchają słowa Bożego, 
rozmawiają ze sobą, coś zjedzą i dostają 
także mały prezent. no i oczywiście dla 
wszystkich są regularne nabożeństwa. 
zawsze pod koniec czerwca odbywa się 
w Liptowskim Janie koncert chórów, na 
który przyjeżdżają chóry protestanckie z 
całego Liptowa. natomiast na początku 
września odbywa się Dzień zboru, który 
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BYĆ JAK HIOB..., - CZYLI PROBLEM CIERPIENIA 
I ZAUFANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

czy we współ-
czesnym świecie, 
w którym właści-
wie na każdym 
kroku występuje 
obłuda i zakła-
manie, mamy 
szansę być choć 
w niewielkim 
stopniu podobni 

do legendarnego hioba? czy mamy taką 
możliwość, by w pełni zaufać Bogu i kro-
czyć Jego drogami? i wreszcie, dlaczego  
cierpienie jest tak częstym elementem w 
naszym życiu, poprzez które często traci-
my pełne zaufanie do stwórcy? By odpo-
wiedzieć na te, ale także i na wiele innych 
nurtujących nas pytań, przyjrzymy się 
postaci wielkiego wojownika wiary, ja-
kim z pewnością był hiob.

imię hiob tłumaczy się, jako: „Gdzie 
jest mój (boski?) ojciec”. należał do 
„mieszkańców/ synów wschodu” i po-
chodził z ziemi Uz. Był to człowiek nie-
zwykłej wiary, bogobojny i stroniący od 
złego. Jego życie odznaczało się całkowi-
tym posłuszeństwem, był w pełni oddany 
Bogu. Jednak mimo to został doświad-

czony przez stwórcę niewyobrażalną pró-
bą cierpienia. stracił prawie wszystko, co 
było dla niego ważne. majątek, dzieci, 
zdrowie należały już do przeszłości. hiob 
musiał skonfrontować się z brutalną te-
raźniejszością. Jego życie zmieniło się o 
180 stopni. z człowieka bogatego, zdro-
wego, posiadającego liczną rodzinę stał 
się nędzarzem upadającym na zdrowiu. 
czy to pasmo nieszczęść doprowadziło 
do zachwiania wiary, czy nawet odwróce-
nia się od Boga? oczywiście wszyscy wie-
my, że odpowiedź na to pytanie jest prze-
cząca, ponieważ bohater owszem ugina 
się pod ciężarem straszliwych cierpień, 
ale nie traci wiary i ze spokojem przyj-
muje doświadczenie z ręki Jahwe. na 
tym miejscu należy postawić dwa ważne 
pytania: Dlaczego hiob, mimo tylu nie-
szczęść nie zatracił zaufania do stwórcy, 
oraz jak my zachowalibyśmy się na miej-
scu tego człowieka?

odpowiedź nie jest prosta. prawdzi-
wa wiara rodzi się z pełnego zaufania 
Bogu i Jego planom. hiob potrafił od-
rzucić wszystkie troski tego świata i z 
pełną ufnością podążać za słowami ojca. 
posiadał coś cenniejszego, niż wszyst-

jest bardzo wielką okazją misyjną. Dzień 
zboru jest zawsze poświęcony jakiemuś 
tematowi. podczas niego występują oby-
dwa chóry i nigdy nie zabraknie też gu-
laszu.

w naszej parafii odbywa się także 
mnóstwo okazyjnych działań, o których 
napiszę później. o wszystkich naszych 
wydarzeniach można dowiedzieć się na 
naszej stronie internetowej: www.eca-
vliptovskyjan.sk.

w zborze wydajemy także, 3-4 razy 
w roku, czasopismo swiętojański chle-

bík. w tym czasopiśmie chcemy zarezer-
wować miejsce dla zboru w cisownicy. 
chcemy publikować informacje o tym, 
co się u was dzieje, ewentualnie o moż-
liwych tematach do modlitwy za wasz 
zbór. Jednocześnie też my prosimy o 
modlitwy za nasz zbór, żebyśmy jeszcze 
bardziej chcieli poznawać  pana Boga, i 
żeby rosła wiara w sercach protestantów. 
prosimy też, żebyście się modlili także za 
nasze partnerstwo, żeby go pan Bóg po-
błogosławił, żeby przyniosło owoce.

ks. Peter Taját, proboszcz
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ko co utracił, a była to osobliwa relacja 
z żywym Bogiem. to ona pozwoliła mu 
przezwyciężyć najgorsze chwile, ponie-
waż wiedział, że  stwórca jest przy nim 
i nigdy go nie opuści. wszak sam powie-
dział: Dobre przyjmujemy od Boga, czy 
nie mielibyśmy przyjmować i złego? (hi 
2,10). te słowa zawierają w sobie nie-
zwykłe przesłanie, ale także i pouczenie 
dla nas, ludzi żyjących we współczesnym 
świecie. Dlaczego my, chrześcijanie, tak 
często, gdy przychodzi ucisk, złe chwile, 
odwracamy się od Boga? czy bylibyśmy 
w stanie powtórzyć za hiobem te zna-
mienite słowa, traktując je, jako nasze 
własne wyznanie? 

myślę, że można zaryzykować 
stwierdzenie, iż współczesny świat po-
woli zapomina o Bogu. Liczne wojny, 
konflikty, klęski żywiołowe, tragedie w 
naszym najbliższym otoczeniu stwarza-
ją sytuację, w której jakże często z na-
szych ust wypływa gorycz i żal, i to nie-
odzowne pytanie – dlaczego? Dlaczego 
to akurat mnie się wydarzyło? Dlacze-
go panie tak mnie doświadczasz, choć 
wiesz, że jestem twoim sługą? Dlaczego 
to nie spotkało tej drugiej osoby, prze-
cież ona nie chodzi do kościoła i nie jest 
przykładnym wzorem do naśladowania? 
no właśnie, dlaczego? często nie potra-
fimy znaleźć odpowiedzi na postawio-
ne przez siebie pytania, ponieważ nie 
jest ona klarowna i jasna. tylko dzięki 
prawdziwemu zaufaniu Bożej woli mo-
żemy przezwyciężyć trudne chwile.  w 
świecie i w historii panowanie potęgi 
Bożej na zawsze pozostaje tajemnicą, 
którą zna tylko Bóg. należy uznać swoją 
małość i skruchę przed stwórcą, nale-
ży się mu całkowicie podporządkować. 
musimy pamiętać o tym, że prawdziwa 
wiara rodzi się ze słuchania i czytania 
pisma świętego. nie jesteśmy w stanie 
całkowicie ufać Bogu, wykonywać Jego 
nakazów, jeśli nasze życie jest zaszczute 
troskami tego świata. wszak czy sami 

apostołowie nie mówili: Trzeba bar-
dziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29). 
rzeczywistość, w której żyjemy daleko 
odbiega od prostoty apostolskiej, naka-
zanej przez Jezusa. świat przez te blisko 
dwa tysiące lat przeszedł niezwykłą me-
tamorfozę. Jednak pewne rzeczy zostały 
niezmienione, jak podziały między ludź-
mi. od niepamiętnych czasów istnie-
je warstwa najbogatsza, średnia, oraz 
najuboższa. często z naszych ust płyną 
liczne pretensje. rozglądamy się wśród 
innych ludzi i nie możemy zrozumieć 
faktu, dlaczego się im tak dobrze powo-
dzi, a my jesteśmy na skraju bankruc-
twa. Uważam jednak, że jest to myśle-
nie, po prostu ludzkie. Bóg nie spogląda 
tylko na nasze złe strony, nie wymaga 
od nas idealnego życia, ponieważ wie, że 
tylko Jego syn był prawdziwym wzorem 
i doskonałością na tym świecie. 

przykład hioba daje wiele do myśle-
nia współczesnemu człowiekowi. wielu 
ludzi uważa, że w dzisiejszym świecie 
nie jesteśmy w stanie żyć tak jak hiob. 
z różnych stron płyną opinie, iż wtedy 
żyło się inaczej, była całkowicie inna rze-
czywistość, a nawet, że po prostu łatwiej 
było wierzyć w Boga. oczywiście w tym 
wszystkim zawarta jest część prawdy. 
Jednak wszechmogący zawsze był, jest i 
będzie taki sam. wszyscy ludzie niewąt-
pliwie mają szansę prowadzić życie zgod-
nie z przykazaniami i słowami żywego 
Boga. postawa hioba nie powinna być 
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HISTORIA KOŚCIOŁA (cz. 7) HEREZJE - ZAGROŻENIA 
MŁODEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA - MONTANIZM

Jest rok 150 po 
chrystusie, pepu-
za, miasto we Fry-
gii (obecna turcja). 
trwa właśnie zebra-
nie zwolenników, 
niedawno nawró-
conego na chrześci-

jaństwo montana. kobiety mają nakryte 
głowy i pogrążone są w modlitwie. męż-
czyźni w skupieniu czekają na proroków 
i prorokinie, którzy wkrótce mają wejść 
do sali zgromadzeń i rozpocząć nabo-
żeństwo. Diakoni otwierają drzwi przez 
które wchodzą trzy postacie w długich 
szatach. Jest to montan i jego dwie pro-
rokinie, pryscylla i maksymilla. zanim 
montan został chrześcijaninem był we-
dług niektórych pogańskim kapłanem 
cybeli, bóstwa szczególnie popularnego 
we Frygii. Jej kult związany jest z pełny-
mi ekstazy i brutalności obrzędami. ka-
płani cybele raz w roku, na wiosnę skła-
dali swojej bogini w ofierze własną krew.

 montan gdy nawrócił się na chrze-
ścijaństwo zapewne bardzo żałował tych 
lat służby pogańskiemu bóstwu. pragnął 

jak najbardziej zbliżyć się do Boga i do 
chrystusa, poprzez wnikliwe studiowa-
nie listów św. pawła oraz pism św. Jana 
apostoła, który był także autorem ewan-
gelii, trzech listów powszechnych i apo-
kalipsy. montan był pogrążony w lektu-
rze szczególnie tej ostatniej księgi, która 
zwiastowała koniec świata i powtórne 
przyjście Jezusa chrystusa na ziemię. 
montan wkrótce poczuł w sobie Ducha 
świętego i poświęcił się służbie proroko-
wania. prorok przemawiał u uniesieniu, 
w ekstazie, która świadczyła o działaniu 
Ducha świętego. często proroctwo było 
niezrozumiałe, zagmatwane, zagadkowe. 
prorok przemawiał w imieniu Boga, nie-
raz utożsamiał się z nim, gesty stawały 
się gwałtowne, nerwowe, prorok wpadał 
w tzw. „entuzjazm”, „boskie porwanie”.

 służba proroków w ii wieku po chry-
stusie znacznie osłabła, coraz mniej było 
proroków słyszących bezpośrednio Boży 
głos, następuje zanikanie proroctw. Dla-
czego? według niektórych było to spowo-
dowane tym, że w zborach chrześcijań-
skich było coraz więcej pism apostołów, 
listy pawła były przepisywane i rozsyłane 

tylko niedoścignionym ideałem, marze-
niem wierzącego człowieka, ale realnym 
celem wyznaczonym w życiu każdego 
prawdziwie ufającego w plany stwórcy.  

spróbujmy w natłoku naszych co-
dziennych zajęć, na chwilę się zatrzymać, 
zastanowić  nad tym, czy nasza wiara jest 
tak silna, by można ją choć w niewielkim 
stopniu przyrównać do postawy hioba. 
czy potrafilibyśmy znieś te wszystkie 
cierpienia, które dotknęły tego człowieka 
i dalej dumnie zwiastować, że Bóg jest 
naszym panem?

i na koniec, rozważmy w naszych ser-
cach, czy bylibyśmy w stanie, na dzień 
dzisiejszy, powtórzyć za apostołem na-
rodów, pawłem słowa wyjęte z Listu do 
rzymian 8, 38-39: Albowiem jestem 
tego pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani 
teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, 
ani wysokość, ani głębokość, ani żadne 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć 
od miłości Bożej, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym.

Samuel Gogółka
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dalej, ewangelię posiadała prawie każda 
wspólnota, często były to tylko fragmen-
ty, urywki, wypowiedzi pańskie, zbierane 
starannie przez prezbiterów i starszych 
zboru, służyły pokrzepianiu serc chrze-
ścijan. słowo Boże wypowiadane przez 
proroków zastępowało słowo Boże spi-
sane na pergaminie, to początek tworze-
nia nowego testamentu, który wkrótce 
ma się stać jedynym autorytetem wiary, 
na podstawie którego chrześcijanie będą 
sprawdzali czy proroctwo jest prawdziwe 
i czy faktycznie pochodzi od Boga. mon-
tan chciał powrotu do chrześcijaństwa 
pierwszego wieku, pełnego entuzjazmu i 
proroctw. montan sprzeciwiał się bisku-
pom, którzy stawali się filarami kościoła, 
chrześcijaństwo się instytucjonalizuje. 
montan pragnął stworzyć „czysty” ko-
ściół oparty na proroctwach, właśnie w 
pepuzie we Frygii. on i jego prorokinie 
w ekstazie przemawiali do zebranych 
ludzi głosząc, że wkrótce nadejdzie ty-
siącletnie panowanie chrystusa, nowe 
Jeruzalem powstanie w pepuzie, a mon-
tan jako następca chrystusa odegra w 
nowym królestwie ważną rolę. Głosił, że 
jest parakletem, wierny tylko Duchowi 
świętemu, którego głosem przemawiał 
nawoływał braci chrześcijan do pokuty i 
surowego życia, wiara w powrót Jezusa 
górowała nad innymi dogmatami i służy-
ła pokrzepieniu serc. nie jest ważne ży-
cie doczesne pełne biedy i trosk, należy 
potępić wszystko co jest kompromisem 
chrześcijaństwa z zepsutym światem. 
montan głosił, że nie pora już na małżeń-
stwo, gdyż dziewice pierwsze wejdą do 
królestwa Bożego. montaniści wprowa-
dzili ostry post. Dyscyplina była na bar-
dzo wysokim poziomie, montan twier-
dził,  że nie ma miejsca dla grzeszników 
i rozpustników, a dla ochrzczonych nie 
ma już możliwości pokuty i przebacze-
nia grzechów ciężkich. Być może dlatego 

tertulian, gorący zwolennik montani-
zmu głosił w swoich pismach, aby na-
wróceni na chrześcijaństwo przesuwali 
chrzest na jak możliwie odległy termin, 
najlepiej ochrzcić się na łożu śmierci, aby 
wejść do królestwa Bożego całkowicie 
czystym. 

samo nabożeństwo montanistów nie-
wiele różniło się od liturgicznych zgro-
madzeń pozostałych chrześcijan. mon-
tan dodał do niego elementy frygijskiej 
tradycji ludowej, prorokowanie odby-
wało się przy akompaniamencie fletów 
i bębnów, wprowadzono tańce rytualne, 
dziewice w białych szatach urządzały 
procesje po miastach. Źródła wspomi-
nają także o gorzkich żalach i rytualnych 
lamentach, którymi opłakiwano śmierć 
Jezusa. przypominało to frygijskie ob-
rzędy opłakujące śmierć pogańskiego 
bóstwa attisa, kochanka cybeli. U mon-
tanistów występują też najwcześniejsze 
ślady kultu marii. montanizm szybko się 
rozprzestrzeniał po imperium rzymskim. 
Dotarli do rzymu, hiszpanii i kartaginy 
w afryce. popierali ich w kościele kon-
serwatyści, którzy chcieli powrotu do ery 
apostolskich przeżyć prorockich. Uważa-
li, że kościół staje się skamieliną opartą 
na dogmacie i rutynie. montan wkrót-
ce ośmielony udzieleniem mu poparcia 
przez pewne kręgi chrześcijańskie zaczął 
brnąć dalej w swoich tezach i poglądach, 
głosił że historia świata oparta jest na 3 
okresach: 1.okres Boga Jahwe, 2. okres 
chrystusa i apostołów, 3. okres Ducha 
świętego na czele z montanem, posiada-
jącym autorytet większy od pana Jezusa.

te i inne tezy sprawiły, że montan 
został potępiony przez małoazjatyckich 
biskupów na synodach kościelnych w 
latach 160-180. od tego czasu herezja 
montanizmu powoli zaczęła zanikać.

Sebastian Madejski
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                                            KĄCIK  KULINARNY 
 
 
 Z okazji ŚDM mieliśmy przyjemność spotkać się po nabożeństwie na sali 
parafialnej i degustować potrawy kuchni francuskiej. Był kurczak w czerwonym winie 
z bagietkami, sałatka nicejska, sery, a na słodko pyszne croissanty. Bardzo dziękuję 
wszystkim paniom za pomoc w przygotowaniu tego spotkania. A oto przepisy pysznej 
francuskiej kuchni:   
 
Sałatka nicejska 
Składniki dla 4 osób: główka sałaty, 2 żółte papryki, 2 łodygi selera naciowego, 2 
pomidory, 2 ugotowane na twardo jajka, 4 filety anchois, 1 mała puszka tuńczyka (50 
g), 10-12 czarnych oliwek, ½ pęczka listków pietruszki, 2-3 gałązki bazylii, 5-6 łyżek 
oliwy z oliwek, 2 łyżki octu winnego, sól, pieprz. 
Przygotowanie: umyć sałatę, osuszyć, porwać na kawałki. Paprykę umyć, oczyścić z 
pestek i pokroić. Seler naciowy umyć i pokroić na kawałki długości 3 cm. Umyć i 
pokroić pomidory. Jajka przekroić na połówki. Włożyć wszystkie składniki do 
salaterki po kolei. Następnie dodać filety anchois i tuńczyka razem z zalewą z oliwy. 
Na wierzch dodać oliwki. Pietruszkę i bazylię posiekać i posypać sałatkę. Do oliwy z 
oliwek dodać ocet winny, sól i pieprz, wymieszać i polać sałatę sosem przed 
podaniem. 
 
Kurczak w czerwonym winie 
Składniki dla 4 osób: 2 małe kurczaki po około 800 g, 6-8 małych cebul, 100 g 
wędzonej słoniny, 4 łyżki stołowe masła, 1 płaska łyżka stołowa mąki, 2 szalotki, ½ l 
dobrego czerwonego wina, najlepiej burgundzkiego, 2 kieliszki koniaku, 2-3 gałązki 
pietruszki, 1 gałązka tymianku, 1 liść laurowy, szczypta mielonej gałki 
muszkatołowej, sól, pieprz, 150 g pieczarek. 
Przygotowanie: Kurczaki podzielić na porcje. Małe cebule tylko obrać, duże cebule 
obrać i pokroić na ćwiartki. Słoninę pokroić w kostkę. 3 łyżki stołowe masła razem z 
cebulą i słoniną podsmażyć w garnku do duszenia, aż się zeszklą. Wyjąć słoninę i 
cebulę, odstawić. Na tłuszczu podsmażyć części kurczaka. Posiekać szalotki i dołożyć 
do kurczaka i dusić. Dodać wino i koniak. Z pietruszki, tymianku i liścia laurowego 
zrobić pęczek ziół – składa się ze świeżych ziół, związanych specjalną nicią kuchenną, 
tak aby miał postać bukietu, a koniec nici przewiesić przez brzeg garnka. Dodać 
pęczek ziół, gałkę muszkatołową, sól i pierz. Przykryć i gotować na średnim ogniu 
przez 30 minut. W tym czasie w drugim garnku podsmażyć na maśle pieczarki. Gdy 
kurczak jest juz uduszony, wyjąć go z garnka i odstawić w ciepłe miejsce. Wyjąć 
zioła. Przecedzić sos przez sitko. Do sosu dodać pieczarki, cebulę i słoninę. Podgrzać. 
Kurczaka polać sosem. Podawać gorące. 
                                                                                                        Katarzyna Twardzik 
 

witam serdecznie po raz kolejny w ką-
ciku kulinarnym. tym razem pozostańmy 
dłużej w temacie żniwnym. podaję łatwy 
do wykonania przepis na chleb. zapach 
takiego świeżego, upieczonego chleba w 
domu… – bezcenne. Dziękuję pani heni 
szarzec za przepis na brutfaniok- próbo-
wałam –pycha! Drogie panie, a więc do 
dzieła!
ps. sprostowanie - w poprzednim kąciku 
kulinarnym w przepisie na rurki – na-
dzienie z białek – wkradł się błąd. Do 1 
szkl. białek potrzeba ½ kg cukru kryształ 
(a nie ½ szkl). Dziękuję paniom za czuj-
ność!  

Chleb z płatkami owsianymi 
10 dkg drożdzy + 3 szkl.letniej wody - ra-
zem rozpuścić w dużym garnku lub misce 
Dodać 1 kg mąki pszennej tortowej 
2 szkl. ziaren  - 1 i  ½ szkl. płatków owsia-
nych błyskawicznych  + ½ szkl. otrębów 
pszennych, 1 jajko, 2 łyżeczki soli, 1 ły-
żeczka cukru. 
wszystko wymieszać – będzie gęste, do-
lewać ok. 1 szkl. letniej wody – ciasto ma 
być lekkie. 
odstawić do wyrośnięcia, po wyrośnięciu 
przełożyć do 2 keksówek (nasmarowa-
nych tłuszczem + bułka tarta, lub papier) 
ciasto w keksówkach powinno trochę uro-
snąć. 
piec 1 godz.  180 stopni termoobieg. 

Przepis na „Brutfaniok” 
wg pani Heni Szarzec 
nie jest to tradycyjny przepis naszych 
mam i starek. Bardziej przypomina  buch-
tę, tyle że zrobioną z mąki typu „Graham”. 

mąkę kupuję najczęściej w sklepie ze 
zdrową żywnością i jest to mąka pszenna 
graham /razowa/.
 
0,5kg mąki typu „graham”, 1 całe jajko, 2 
żółtka, ok. 10 dag. cukru, ok. 10 dag  tłusz-
czu, 4-5 dag drożdży, ok.1 szklanka mle-
ka, sól.
 
z drożdży zrobić rozczyn dodając trochę 
cukru i ciepłego mleka.  Jajko, dwa żółtka 
i cukier trochę ubić. Dodać mąkę /można 
do mąki graham dodać zwykłej/ Dodać 
ciepłego mleka /ile zabierze/. wyrobić. 
na koniec dodać roztopiony letni tłuszcz. 
Używam smalcu. również można jeszcze 
dodać trochę oleju, albo roztopionego 
masła. Jak ciasto wyrośnie,  dać do po-
dłużnej formy i piec w temperaturze 180°  
ok. 50 min. smacznego!!!

Katarzyna Twardzik
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Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

CHRZTY:  
paweł cieślar       16.06.2013
tomasz sikora     08.09.2013                              
estera macura     15.09.2013  
igor szturc            29.09.2013                                                                                            

ŚLUBY:
Gabriela cudzich        
piotr cudzich              15.08.2013
anna Bereżańska        
tomasz pawłowicz   24.08.2013
natalia szklorz        
marcin kolarczyk   30.08.2013

POGRZEBY:      
ś.p. rozalia Źlik           30.06.2013 
ś.p. władysław sikora 17.07.2013
ś.p. helena czudek    13.08.2013

ś.p. emil puczek    13.08.2013
ś.p Bolesław Drozd    18.09.2013    
                                                                               
JUBILEUSZE: (od 65l.)
Gustaw cieślar  l. 65
emilia szturc  l. 80
Józef cieślar  l. 80
emilia cieślar l. 85
karol plinta l. 70
wanda przewłocka   l. 85
helena Dyraga     l. 65
wanda Gluza    l. 65
marta kuśmierz  l. 75
helena krzywoń    l. 90
Jan skrzypiec     l. 65
irena czyścik    l. 70
zuzanna cieślar   l. 90

INFORMACJE    PARAFIALNE
INFOTMACJE PARAFIALNE: 

 
Chcesz pomóc? Weź udział w parafialnej akcji charytatywnej  

KROMKA CHLEBA DLA BLIŹNIEGO 
  

 

…Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych 
bezdomnych przyjmiesz do domu… 
                                                        Iz 58,7; 
 

Czas trwania akcji: 
Od 6 PAŹDZIERNIKA DO 10 LISTOPADA 

 

ZA KAŻDY DAR SERCA SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!! 

Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ: 
 

ŚLUBY:                                                                      CHRZTY:  
Gabriela Cudzich                                                     Paweł Cieślar      16.06.2013 
 Piotr Cudzich             -15.08.2013                        Tomasz Sikora    08.09.2013     
Anna Bereżańska                                                    Estera Macura    15.09.2013 
 Tomasz Pawłowicz  – 24.08.2013                       Igor Szturc           29.09.2013 
Natalia Szklorz  
 Marcin Kolarczyk     – 30.08.2013 
 
JUBILEUSZE: (do 65l.): 
Gustaw Cieślar   l.65                                         Wanda Gluza   l.65   
Emilia Szturc      l. 80                                         Marta Kuśmierz l. 75 
Józef Cieślar       l. 80                                         Helena Krzywoń   l. 90 
Emilia Cieślar     l.85                                           Jan Skrzypiec    l. 65 
Karol Plinta        l. 70                                          Irena Czyścik   l. 70 
Wanda Przewłocka  l.85                                    Zuzanna Cieślar  l. 90 
Helena Dyraga    l. 65 
 

POGRZEBY:  
ś.p. Rozalia Źlik          30.06.                   ś.p.  
ś.p. Helena Czudek   13.08.                   ś.p. Emil Puczek   13.08. 
ś.p Bolesław Drozd   18.09. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE NA: 
ŚNIADANIE DLA KOBIET !!! 

 

 
 

DIAKON BARBARA ADAMUS przedstawi TEMAT:  
„WYBIERAM ŻYCIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

- zagrożenia współczesnym bałwochwalstwem”  
26.10.2013r., (sobota) g. 10:00  SALA PARAFIALNA 

****** 
EWANGELIZACJA PARAFIALNA: 

"W poszukiwaniu przyszłości - o sensie życia". 
 

Mówca: Ks. Prezes Synodu Grzegorz Giemza 
22-23.11 g 17:00  

 24.11. g. 9:00 
 

piątek : "Jak poradzić sobie z kruchością   
                                     życia?"                Mk 8, 27-33 
sobota: : "Jak zmierzyć wartość 
                 i sensowność życia?"  Mk 8, 34-38 
niedziela : "Co robić w i z życiem?"  Mk 13, 31-37 
 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!! 
 

****** 
ZAPRASZAMY PO RAZ PIERWSZY, 
DZIECI I RODZICÓW – RAZEM NA: 

SPOTKANIE ADWENTOWE !!! 
 

30 LISTOPAD , g. 16:00 
SALA PARAFIALNA 
NAJPIERW RAZEM… 

POTEM OSOBNO… 
 

ZABIERZ SWOICH RODZICÓW I PRZYJDZ !!! 
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CISOWNICY 
I PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA 

 

Serdecznie zapraszają do sali parafialnej  
na obchody 10-lecia Małej Książnicy Cisownickiej 

 
      9 listopada br., g. 16:00 
W PROGRAMIE: 
- wykład prof. Daniela Kadłubca  
  o książkach ewangelickich i nie tylko… 
- otwarcie okolicznościowej wystawy  
- program artystyczny 
 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!! 
 

******** 
SKŁADKA KOŚCIELNA 

     Od października rozpoczynamy zbieranie składki kościelnej. Nasi 
rejonowi będą jak co roku pukać do Waszych drzwi. Składkę można 
także wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: Ofiara na cele kultu 
religijnego – składka kościelna. Przypominamy, iż według Prawa 
Kościelnego uchwalonego przez Synod Kościoła, składka powinna 
wynosić 1% rocznego dochodu. 
(Np. miesięczny dochód: 1500 x 12 miesięcy = 18000 x 1% = 180 zł 
                                             2000 x 12 miesięcy = 24000 x 1% = 240 zł  
                                             2500 x 12 miesięcy = 30000 x 1% = 300 zł itd. 
Składkę kościelną powinien płacić każdy pracujący członek parafii, 
który ukończył 18 rok życia. Zwolnione są osoby uczące się, nie 
pracujące oraz te które z różnych przyczyn zwróciły się do Rady 
Parafialnej o czasowe zwolnienie. 

(konto Parafii 26811310202002000163750001) 
Za każdy dar składamy serdeczne Bóg zapłać! 

                                                                                    Rada Parafialna 
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KANCELARIA  PARAFIALNA CZYNNA:
PONIEDZIAŁEK 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

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE  
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
GODZINA 
BIBLIJNA

g. 18:00
(LATO)

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)

g.17:00

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW

g. 16:30
PRÓBA CHÓRKU

DZIECIĘCEGO
g. 15:00PRÓBA 

ZESPOŁU MŁO-
DZIEŻOWEGO

g. 18:00

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY

g. 17:30

PRÓBA CHÓRU
g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Wydawca: parafia ewangelicko-augsburska w cisownicy
Redakcja: ks. marek twardzik, Współpraca: henryka szarzec, 

Gabriela sikora, dyr. tadeusz Gluza, sebastian madejski, samuel Gogółka
Zdjęcia: zbigniew Dorighi, andrzej pilch, ks. marek twardzik

Skład i druk: interfon cieszyn, ul. olszaka 5 tel. 33 8510 543

KANCELARIA, STAŁE SPOTKANIA:
UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA NAUKĘ LEKCJI RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

ZMIANIE ULEGAJĄ DNI URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ
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