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Informator
             Parafi alny

Adwent, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Epifania

I
             

Choinka dumna niczym paw,
Paradną nosi szatę,
Garść ususzonych latem traw
I świeczki, i opłatek.

Niepowtarzalny zapach świąt
Odurzył Polskę całą.
Czystością błyszczy każdy kąt
I w duszach pojaśniało.

Gwiazdo świeć, kolędo leć!
Misterium niech się dzieje!
Dziś święta noc i wielka moc
Nadciąga od Betlejem!



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 3 / 2013     2  

św
ię

to
 ż

n
iw

w
yc

ie
c

zk
a

 k
r

a
k

ó
w

 - 
k

a
zi

m
ie

r
z

zj
a

zd
 c

h
ó

r
ó

w



3      INFORMATOR PARAFIALNY nr 4 / 2013        

witaj! witaj znowu nam, 
najpiękniejsze światło roku!
od błękitnych niebios bram 
Pierwsza gwiazdka błysła w mroku. 
rozjaśniła cały świat 
Swym promieniem pozłocistym. 
i rzuciła marzeń kwiat 
duchom prostym, sercom czystym.

narodzenie PaŃSkie

Gdy tej gwiazdki promyk wszedł. 
Pierzchły troski i zwątpienia, 
żal uleciał kędyś het, 
krzew się cały zazielenia. 
i raduje w krąg się lud. 
Sercem całym, duszą całą. 
oto wielki stał się cud, 
Bo Słowo się ciałem stało.

artur oppman

Błogosławionych, radosnych świąt narodzenia Pańskiego, 
Bożego pokoju zwiastowanego przez aniołów pasterzom,

 a w nowym roku spełnienia najlepszych nadziei
życzą wszystkim parafianom 

ks. marek twardzik oraz rada Parafialna
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święta, święta... i po świętach. ta zna-
na wszystkim fraza często oddaje nasz 
stosunek do różnych uroczystości, w 
których mamy przyjemność brać udział. 
jest to dana chwila w roku, kiedy inten-
sywniej przeżywamy pewne wydarzenia. 
terminologia słownikowa określa poję-
cie święta następująco: w religiach uro-
czysty dzień (lub dłuższy okres), podczas 
którego oddaje 
się szczególną 
cześć Bogu lub 
bóstwu. no wła-
śnie, szczególną 
cześć, ale co to 
tak w praktyce 
oznacza? czy 
chodzi o to, że w 
danym okresie 
mamy bardziej 
skupić się, za-
głębić w tema-
tykę związaną 
ze Stwórcą i jego dziełem? czy ma to 
polegać na tym, że jesteśmy częstszymi 
uczestnikami nabożeństw? jak właści-
wie mamy przeżywać ten ważny czas?

obecnie znajdujemy się w okresie ad-
wentu. Przypomina nam o tym wieniec, 
na którym usytuowane są 4 świece, za-
palane podczas nabożeństw poprzedza-
jących uroczystość Bożego narodzenia. 
jednak nie trwa on tylko cztery tygodnie, 
lecz cały rok. jest oczekiwaniem na po-
wtórne przyjście w chwale jezusa chry-
stusa. można rzecz, iż całe nasze życie 
jest nieustannym czasem adwentu.  już 
w początkowym stadium rozwoju chrze-
ścijaństwa, i wieku naszej ery ludzie, 
którzy zaufali zbawicielowi wierzyli, w 
paruzję- powtórne przyjście chrystusa 

NA CO KOMU TE ŚWIĘTA? 
CZY SĄ NAM JESZCZE DO CZEGOŚ POTRZEBNE?

na ziemię, która miałaby nastąpić pod-
czas ich egzystencji na tym świecie. ta 
pokładająca nadzieję w zmartwychwsta-
łego Syna Bożego społeczność powinna 
służyć nam, jako wzór oddania i poświę-
cenia. Spróbujmy zadać sobie pytania, 
jak my przeżywamy okres adwentu? czy 
jest on dla nas tylko okazją do spotkania 
z bliskimi? czy polega tylko na zjedzeniu 

uroczystej ko-
lacji, wręczeniu 
sobie wzajemnie 
prezentów? 

o c z y w i ś c i e 
te wszystkie ele-
menty są ważną 
częścią świąt. 
absolutnie nie 
uważam, że po-
winno się je 
z l i k w i d o w a ć , 
usunąć. najważ-
niejsze jest jed-

nak to, by nie przysłaniały nam  prawdzi-
wego celu, jakim jest pamiątka przyjścia 
na świat Boga w osobie jezusa chrystusa, 
a zarazem  oczekiwanie na jego powtórne 
przyjście. wszelkie tradycje, jak kolacja 
wigilijna, wspólne śpiewanie kolęd, cho-
inka, prezenty, dzielenie się opłatkiem, 
oraz wiele innych, służyć powinny jako 
dodatek. nigdy nie mogą przyjmować 
pierwszorzędnego charakteru. ten jest 
przeznaczony dla Boga. te wszystkie, 
jak to nazwałem dodatki, pomagają nam 
w tym, by uchwycić szczególny wymiar i 
znaczenie danych dni. Bez tego wszystkie-
go, bez specjalnych nabożeństw, które już 
nie tylko odbywają się w niedzielę, mo-
głoby zaistnieć ryzyko upowszechnienia 
się tego jakże istotnego okresu. Ludzie, 
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JESZCZE RAZ PRZEMÓWIĆ

żyjący w dzisiejszych czasach mogliby za-
tracić się w szarej rzeczywistości, biorąc 
pod uwagę natłok naszych codziennych 
zajęć, stres związany z pracą, czy szkołą, i 
w konsekwencji powoli oddalić się, zapo-
mnieć o czymś takim jak Boże narodze-
nie. może wydawać nam się to nierealne, 
jednak właśnie dzięki tej otoczce, oso-
bliwej atmosferze przeżywamy święta w 
tak doniosły, a zarazem radosny sposób. 
i właśnie ten ostatni element- radość, 
powinien nieustannie gościć na naszych 
twarzach podczas tych szczególnych dni 
w roku. Słowa jednej z pieśni, śpiewanej 
przez nas podczas świąt, w doskonały 
sposób to obrazują: Czas radości, weso-
łości nastał światu temu, bo Zbawiciel, 
Odkupiciel światu dan grzesznemu. Dziś 
się nam narodził, z bied nas wyswobo-
dził; będzie zawdy drogą prawdy nas 
wodził. Pomyślmy jak wiele my, grzesz-
ni ludzie zawdzięczamy naszemu Bogu. 
on nas stworzył, ukształtował, poświęcił 
własnego Syna, by zmarł za nas na krzyżu 
Golgoty, cierpiąc przy tym nieporówny-
walne z niczym katusze. jak się mu za to 
wszystko odwdzięczamy? czy całe nasze 
życie odznacza się czujnością i oczeki-
waniem na ponowne przyjście naszego 
Pana? czy gdy przyjdzie zawoła nas po 
imieniu i powie: chodź do mnie?

święta są doskonałą okazją, by od-
biec od codziennych spraw, zatrzymać 

się, spróbować przemyśleć swoje własne 
postępowanie, zrobić tak zwany rachu-
nek sumienia. Pamiętajmy, że dla żadne-
go człowieka nigdy nie jest za późno, by 
uwierzyć i żyć zgodnie ze wskazaniami 
ojca. Podczas tego okresu mamy więcej 
czasu na osobistą kontemplację, obco-
wanie z ciągle żywym Pismem świętym. 
absolutnie nie chodzi o to, że tylko w tym 
momencie mamy to czynić. nasze całe 
życie winno odznaczać się nieustannym 
szukaniem, odkrywaniem Słów Bożych 
i próbą zastosowania ich w praktyce. 
święta jedynie nam o tym przypomi-
nają i to jest ich najważniejsza funkcja. 
Uważam, że jest to wielki dar i przywilej 
dla ludzi wierzących w zmarłego i zmar-
twychwstałego Syna Bożego. 

życzę każdemu z nas, by te święta były 
dobrym czasem, w którym nasze oczy i 
serca będą skierowane ku wspomnieniu 
i uczczeniu narodzin jezusa chrystu-
sa. mam nadzieję, że wszystkie  przykre 
sprawy, bolesne doświadczenia zosta-
ną przezwyciężone przez łaskę i chwałę 
ojca, a na naszych twarzach będzie go-
ścić uśmiech, spowodowany przyjściem 
na świat Syna Bożego. jak powiada pro-
rok habakuk (3,18): Lecz ja będę rado-
wał się w Panu, weselił się w Bogu mo-
jego zbawienia, tak też my przyjmijmy te 
słowa, jako własne wyznanie. 

Samuel Gogółka

„Wielokrotnie i wieloma sposobami 
przemawiał Bóg dawnymi czasy do oj-
ców przez proroków; Ostatnio, u kresu 
tych dni, przemówił do nas przez Syna” 

Hbr 1,1-2a

kiedy czytam początek Listu do he-
brajczyków, to mam w wyobraźni dzieci. 
konkretnie uczniów. Uczniom bowiem 

wielokrotnie i wieloma sposobami prze-
kazuję wiedzę i zasady właściwego za-
chowania, i – na ile potrafię- kształtuję w 
nich człowieka wiary. nie jest to bynaj-
mniej skarga z mojej strony, ponieważ 
w słowach „wielokrotnie i wieloma spo-
sobami” widzę przede wszystkim moją 
powinność, to, co mnie obowiązuje jako 
katechetę i nauczyciela. nie jestem w 
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tym działaniu osamotniony. nauczyciele 
robią tak samo, a rodzice w domu po-
dobnie. wielokrotnie więc powtarza się 
nasza nauka i mnożą się sposoby prze-
mawiania, dotarcia do umysłów, rozsąd-
ku i sumienia, aby mały i młody człowiek 
nie „zgubił się”, gdy wyjdzie z domu ro-
dzinnego lub szkoły obierając nową, bar-
dziej samodzielną drogę życia. w obawie 
przed tym, czy wie już dostatecznie dużo, 
bo czasem wykazuje zupełną beztroskę, 
nie powiem ignorancję, w obawie, czy ta 
wiedza i posiadane umiejętności wystar-
czą mu teraz, a w przyszłości szczególnie, 
powtarzamy, przypominamy i na nowo, 
innym sposobem, może na innym miej-
scu, jeszcze raz staramy się „dotrzeć” do 

naszych dzieci i uczniów. trzeba nam 
szukać ostatecznego, najlepszego sposo-
bu. tak bowiem postępuje Bóg w stosun-
ku do człowieka, swojego dziecka, gdyż 
wielokrotnie i wieloma sposobami prze-
mawiał i przemawia Bóg przez proroków. 
Przez amosa apelował o sprawiedliwość 
społeczną i ogłaszał karę dla tych, któ-
rzy się nad bliźnim nie litują i nie dają 
mu nawet kromki chleba. co więc czy-
nisz dla swego bliźniego? Przez ozeasza 
uświadamia nam, jak wielką łaską jest 
przebaczenie. czy potrafisz przebaczać?  
Przez jeremiasza mówił, że ukształtu-
je swój lud, jak garncarz nadaje kształt 
swojemu naczyniu. czy wiesz, o co pro-
sisz, gdy mówisz w modlitwie „bądź wola 
twoja”? Przez izajasza ogłosił pokój. czy 
stosujesz Słowo „ze wszystkimi, o ile to 
od was zależy, pokój miejcie”? któż nas 
ostatecznie uczy tego wszystkiego? czy 
nie ten, przez którego przemówił Bóg 
u kresu tych dni? wszystkie proroctwa 
zmierzają do Betlejem. nasz reformator 
mówił: „musisz najpierw popatrzeć do 
żłóbka”. więc kolejny adwent i kolejne 
zwiastowanie proroków o przyjściu Pana 
jezusa, aby przez niego, Bożego Syna, 
jeszcze raz do nas przemówić.  

Tadeusz Gluza

Z ŻYCIA SZKOŁY W CISOWNICY

wielkim wydarzeniem w życiu na-
szej szkoły było „Spotkanie świątecz-
ne”, które odbyło się w sobotę, siódme-
go grudnia. dzieci zaprosiły rodziców, 
babcie i dziadków, członków rodziny, 
znajomych. zaprosiliśmy także przedsta-
wicieli lokalnego samorządu w osobach 
radnych Gminy, Panów: artura więcła-
wa i Bogusława koneckiego oraz sołtysa 
wsi Pana Franciszka Giecka. Swą obec-
nością zaszczycili nas także proboszcz, 
ksiądz marek twardzik oraz naczelnik 

ochotniczej Straży Pożarnej Pan jan 
kisza. obecni byli nauczyciele emeryci, 
a wśród nich poprzedni dyrektor szkoły 
Pan jerzy hławiczka. Sala gimnastyczna 
wypełniła się prawie po brzegi. zabra-
kło nam krzeseł, a mamy ich w szkole co 
najmniej 134, bo tylu uczniów w niej się 
uczy. dostawiliśmy jeszcze inne, a i tak 
niektórzy widzowie obejrzeli spektakl 
na stojąco. występy uczniów poprzedził 
moment wręczenia dyplomów i nagród 
w przeprowadzonym konkursie na wy-
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piek rodzinnej piernikowej choinki.  Bar-
dzo trudno było wybrać tę najpiękniejszą 
spośród dziesięciu wspaniałych, wprost 
dzieł sztuki, piernikowych choinek. jesz-
cze poprzedniego dnia w rozmowie z 
autorką pomysłu, nauczycielką plastyki, 
Panią agnieszką choińską, podkreślali-
śmy pomysłowość autorów i kunszt arty-
styczny wypieków. Potem były już wystę-
py. każda klasa przygotowała piosenkę 
związaną  ze świętami Bożego narodze-
nia. Były tradycyjne kolędy, były bardziej 
nowoczesne aranżacje znanych i lubia-
nych melodii, były  animacje i taniec. 
dziewczynki z „zerówki” wystąpiły jako 
aniołki – w białych sukienkach, oczy-
wiście koniecznie ze skrzydełkami i … 
aureolkami nad główkami. chłopcy byli 
przebrani za pastuszków. całość wystę-
pów poszczególnych klas była przepla-
tana spektaklem w wykonaniu starszych 
uczniów. Przedstawili oni współczesny 
skomputeryzowany, biznesowy świat w 
przeddzień świąt. wszyscy zajęci sowimi 
sprawami. mało czasu na refleksję. Pra-
wie wszyscy biegli w pogoni za materią 
świata. jednak młodzi aktorzy nakłonili 
widzów do zastanowienia się nad tym, 
co Bóg uczynił dla człowieka w osobie 
Pana jezusa. dziękujemy uczniom za 
ten przekaz. Przy wyjściu w poprzednich 
latach wszyscy uczestnicy otrzymywali 
upominki-życzenia, które każdego roku 
wraz z dziećmi wykonywała Pani Beata 
Pieńkowska. tym razem papieroplastykę 
zastąpiły pierniczkowe zawieszki, które 
od dwóch tygodni na zajęciach świetlico-
wych wykonywały dzieci razem z Panią 
agnieszką, a piekły Panie kucharki. każ-
de dziecko otrzymało również czekoladę 
ufundowaną przez  firmę trumpf mau-
xion chocolates. dziękuję przy tej oka-
zji rodzicom, którzy sprawili, że Spon-
sor sponsorował . wyrazy uznania dla 
wszystkich nauczycieli za przygotowanie 

uczniów do występów i wykonanie deko-
racji i zaproszeń, a szczególnie dla Pani 
Sylwii molin, która ogarniała i koordy-
nowała całość występów. Słowa wdzięcz-
ności dla rodziców, którzy upiekli ciasta, 
przygotowali ich sprzedaż oraz urządzi-
li kawiarenkę na świetlicy. dochód ze 
sprzedaży zasili konto rady rodziców. 

innym wydarzeniem  był Biblijny 
konkurs Sola Scriptura. o mojżeszu pod 
koniec listopada pisali uczniowie klas 
czwartej, piątej i szóstej. do dalszych 
eliminacji zakwalifikowali się: Przemek 
konecki, Szymon kluz, asia zielina i da-
mian Pisiut. Gratulujemy i życzymy po-
wodzenia na etapie diecezjalnym. Potem 
już tylko finał! drobnostka . Bardzo bli-
scy zakwalifikowania byli marta Pieczy-
rak i jakub Goryczka. Szkoda . Przy tej 
okazji zachęcam dzieci młodsze z klas i 
do iii do wykonania pracy plastycznej o 
mojżeszu. Szczegóły podane są w zwia-
stunie i na stronie internetowej naszego 
kościoła.

w piątkowy wieczór, 18 paździer-
nika, wraz z rodzicami uczniów klasy 
pierwszej przeżyliśmy podniosłą uroczy-
stość pasowania pierwszoklasistów na 
uczniów naszej szkoły. Było to bardzo 
wzruszające wydarzenie. wychowawczy-
ni czternastki uczniów, Pani wiesława 
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POTRZEBUJEMY SIEBIE NAWZAJEM

elżbieta i maria to biblijne kobiety, 
które stały się bliskimi przyjaciółkami. 
elżbieta była żoną kapłana zachariasza. 
Sama pochodziła ze znakomitego kapłań-
skiego rodu aarona. Być żoną kapłana 
to nie tylko przywilej, ale i wielka odpo-
wiedzialność. kapłani mogli mieć tylko 
jedną żonę o nienagannej opinii, inaczej 
ich urząd stawał się nieczysty. „oboje byli 
sprawiedliwi wobec Boga, postępując nie-
nagannie według wszystkich przykazań 
i ustaw Pańskich.”/Łk 1,6/ elżbieta była 
bardzo prawą i bogobojną kobietą. miała 
własne życie duchowe. znała Boże Słowo 
i starała się żyć wg. niego. oboje z mężem 
byli już w starszym wieku, a nie mieli wła-
snego potomka. dla kobiety żydówki jest 
to szczególnie bolesne, ponieważ wie, że 
dzieci są darem Pana, a szczęśliwe życie 
rodzinne jest dowodem Bożego błogosła-
wieństwa. musiała nieraz w swoich oso-
bistych modlitwach wypowiadać swoje 
pragnienia, a może nieraz zadawała Bogu 
pytanie: dlaczego? Bóg miał jednak więk-
sze plany dla tego małżeństwa. kiedy jej 
mąż zachariasz sprawował służbę kapłań-
ską, wg. zwyczaju urzędu kapłańskiego 

na niego padł los, by wejść do świątyni 
Pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. i wte-
dy ukazał mu się anioł Pański „nie bój się 
zachariaszu, bo wysłuchana została mo-
dlitwa twoja, i żona twoja elżbieta urodzi 
ci syna i nadasz mu imię jan.” /Łk 1,13/ 
z narodzeniem się dziecka elżbiety i za-
chariasza zaczyna się nowa przyszłość dla 
narodu żydowskiego. ich syn będzie mę-
żem całkowicie poświęconym Bogu, który 
będzie świadczył o jezusie. kiedy elżbieta 
była już w szóstym miesiącu ciąży, odwie-
dziła ją jej kuzynka maria. maria ma zo-
stać matką mesjasza. obiecany zbawiciel, 
którego zapowiadali prorocy ma dzięki 
niej przyjść na świat. Spotykają się dwie 
kobiety. elżbieta, matka jana, który musi 
przygotować mesjaszowi drogę i matka 
mesjasza maria.Gdy elżbieta usłyszała 
pozdrowienie marii, poruszyło się dziecko 
w jej łonie i w duchu świętym wypowia-
da znamienne słowa: „ Błogosławiona ty 
między niewiastami i błogosławiony owoc 
żywota twego”/Łk 1,42/. elżbieta, jako 
starsza osoba i żona kapłana absolutnie 
nie okazała żadnej zazdrości, ale z praw-
dziwą pokorą i skromnością zwróciła się 

machalica, przeczytała słowa „modlitwy 
wychowawcy” napisanej przez janusza 
korczaka: „daj dzieciom dobrą wolę, daj 
wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogo-
sławieństwo. nie najłatwiejszą prowadź 
ich drogą”. Potem dzieci i rodzice przy-
rzekali jakimi będą uczniami i rodzicami. 
dzieci mówiły m. in.:  „ja, mały uczeń 
Szkoły Podstawowej imieniem jury 
Gajdzicy w cisownicy  ślubuję: - być do-
brym i uczciwym Polakiem, - dbać o do-
bre imię swojej klasy i szkoły, - będę się 
uczyć w szkole, jak kochać ojczyznę, jak 
dla niej pracować kiedy urosnę, - będę 
się uczyć tego, co mądre i piękne, - będę 

się starać być dobrym uczniem, - swym 
zachowaniem sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom”. rodzice mówili m. in.: 
„ślubuję zawsze uważnie słuchać, o czym 
mówi moje dziecko, - doceniać w nim, 
to, co jest najlepsze...” Uroczystość była 
uświetniona występami pasowanych 
uczniów. Były wiersze, piosenki, anima-
cje, no i mnóstwo słodyczy przygotowa-
nych przez rodziców. dzieci podzięko-
wały rodzicom ze ich trud wychowawczy. 
na okoliczność pasowania uczniowie 
otrzymali legitymacje szkolne i dyplomy 
pasowania.

tg
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do młodszej kuzynki: „ a skądże mi to, że 
matka mojego Pana przyszła do mnie?”/
Łk1,43/ Przez trzy miesiące obie przyszłe 
matki są razem. Połączyła ich szczególna 
przyjaźń. wspólnie pracowały, rozma-
wiały, dzieliły się swoimi radościami, a 
może obawami. obie przecież  wspólnie 
doświadczyły niezwykłego, nadprzyrodzo-
nego działania Boga. chociaż obie miały  
dopiero zostać matkami, ale elżbieta była 
starszą, wzorową mężatką. Przekazała ma-
rii wiele rad, dzieliła się swoimi doświad-
czeniami i wypełniła biblijne polecenie, 
które jest bardzo jasno sformułowane w 
liście ap. Pawła, „że starsze kobiety mają 
również zachowywać godną postawę, jak 
przystoi świętym, że nie mają być skłonne 
do obmowy, nie nadużywać wina, dawać 
dobry przykład. niech pouczają młodsze 

kobiety, żeby miłowały swoich mężów i 
dzieci. żeby były wstrzemięźliwe, czyste, 
gospodarne i dobre.”/tyt.2,2,3/

żyjemy w czasach, gdzie tempo życia 
jest coraz szybsze. Przed nami coraz więk-
sze wymagania i coraz więcej zobowiązań 
do wykonania. nawet czas kurczy się z 
roku na rok nieubłaganie. Budowanie 
bliskich relacji, pielęgnowanie przyjaź-
ni wymaga czasu i wysiłku. okres świąt 
Bożego narodzenia to najlepszy czas, aby 
odnowić przyjaźnie i relacje z naszymi 
bliskimi. w świątecznej atmosferze, przy 
choince, częstując się  pysznymi smakoły-
kami, przeznaczmy trochę czasu na spo-
tkania, rozmowy i bycia ze sobą razem. 
Potrzebujemy siebie nawzajem i nic nie 
zastąpi bliskości z drugim człowiekiem. 

Henryka Szarzec

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

SPOTKANIE RODZINNE
w sobotę 21 września odbyło się ko-

lejne Spotkanie rodzinne. Gościem spo-
tkania był ks. prof. marek jerzy Uglorz, 
który przedstawił prelekcję na temat: 
„chwałą Boga jest zdrowy człowiek.” w 
bardzo przystępny i ciekawy sposób mó-
wił o tym jak ważne jest zdrowie człowie-
ka zarówno w aspekcie duchowym jak i 
cielesnym. wskazał też na to, iż te dwa 
aspekty wcale nie stoją obok sienie, ale 
nieustannie się przeplatają, łączą i dopeł-
niają. 

DZIĘKCZYNNE 
ŚWIĘTO ŻNIW

jak co roku w pierwszą niedzielę paź-
dziernika dzieci z płodami i darami zie-
mi zebrały się przed kościołem. jak co 
roku w pierwszą niedzielę października 
my wszyscy spotkaliśmy się w kościele, 
aby dziękować Bogu wszechmogącemu 
za zakończone żniwa i za chleb, który 
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od niego mamy. jak co roku w uroczy-
stym błogosławieństwie chleba zawarta 
została prośba, aby tego chleba nigdy 
na naszych stołach nie zabrakło.  jak co 
roku śpiewał chór i chórek dziecięcy. jak 
co roku rozważaliśmy Boże Słowo. wy-
dawać by się mogło, że skoro robimy to 
co rok, od wielu, wielu lat, to staje się to 
mimowolnie  rutyną. ale tak nie jest! za 
każdym razem czujemy tę podniosłość 
chwili, kiedy do Boga z prośbą i dzięk-
czynieniem zwracamy się o tę najważ-
niejszą rzecz naszej ziemskiej, cielesnej 
egzystencji – o chleb powszedni. Po uro-
czystym nabożeństwie każdy otrzymał w 
prezencie mały chlebek, a w sali parafial-
nej, która pękała w szwach, zjeść mogli-
śmy przepyszne świąteczne śniadanie.

WYCIECZKA  PARAFIALNA  
DO  KRAKOWA

w niedzielę 13 października 2013 
roku zorganizowana została wycieczka 
parafialna do krakowa, której głównym 
tematem było zwiedzenie żydowskiej 
dzielnicy na kazimierzu. Punktualnie o 
6.30 autobus z pięćdziesięcioma uczest-
nikami wycieczki wyruszył z cisownicy. 
kraków przywitał nas lekkim ochłodze-
niem i zamgleniem. Po nabożeństwie w 
krakowskim kościele, w którym wszyscy 
uczestniczyliśmy odbyło się spotkanie w 
sali parafialnej. Podczas spotkania w „te-
maty żydowskie” wprowadziła nas gole-
szowianka marta Sztwiertnia. następnie 
podzieleni na dwie grupy wyruszyliśmy 
pod opieką przewodników na pieszą 
wędrówkę po kazimierzu. zwiedziliśmy 
świątynię remuh, Stary cmentarz ży-
dowski oraz Starą Synagogę. wszystkie 
te miejsca przybliżyły nam zwyczaje obo-
wiązujące w religii i kulturze żydowskiej. 
Po obiedzie udaliśmy się do muzeum – 
fabryki Schindlera, gdzie w interesujący 
sposób została przedstawiona historia 
żydów w krakowie podczas ii wojny 
światowej.

dziękujemy ks. markowi twardziko-
wi oraz wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację wycieczki za wspania-
le przeżyty dzień.

Bogusław Konecki
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ŚNIADANIE DLA KOBIET
w sobotę 26 października br. w sali 

parafialnej naszego kościoła odbyło się 
już po raz kolejny spotkanie przeznaczo-
ne specjalnie dla kobiet. wspólne  śnia-
danie zorganizowały nasze parafianki na 
czele z pastorową kasią twardzik. tego 
dnia poranne picie kawy, zjedzenie cia-
sta lub świeżego pieczywa z pysznymi do-
datkami, stało się pretekstem do miłego 
spędzenia wolnego czasu w gronie znajo-
mych. aby pokrzepić nie tylko ciało, ale i 
ducha, zaproszony przez nas gość diakon 
Barbara adamus przedstawiła wykład na 
temat: „Wybieram życie i błogosła-
wieństwo - zagrożenia współcze-
snym bałwochwalstwem”.  nasza 
prelegentka zwróciła uwagę na to, że Bóg 
daje każdemu człowiekowi wybór „Oto 
kładę dziś przed tobą życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo. Wy-
bierz więc życie, abyś żył ty i twoje 
potomstwo” 5 Moj. 30;19. każda z nas 
ma wybór czy chce przestrzegać bożych 
przykazań i cieszyć się bożym błogosła-
wieństwem, czy woli sama brnąć przez 
życie nie uznając bożych praw. 

na „Śniadaniu dla Kobiet” skupiłyśmy 
się głównie na temacie zdrowia. jest ono 
prawdziwym bożym błogosławieństwem 
zarówno w aspekcie fizycznym jak i du-
chowym. Powinniśmy je doceniać i o nie 
dbać; jak to się mówi: „w zdrowym ciele 
- zdrowy duch”. Pani diakon uzmysłowiła 
nam, jak wiele zależy tutaj od nas samych. 

doskonałym dopełnieniem rozważań 
było wspólne pieczenie chleba. Pastorowa 
przekonała nas, że jest to bardzo prosty, 
szybki i tani sposób zapewnienia sobie 
zawsze świeżego i zdrowego pieczywa. 
Bochenek wyjęty przez nią z piekarnika 
podbił nasze serca wspaniałym aromatem, 
pysznym smakiem i apetycznie chrupiącą 
skórką. jednak „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każdym słowem, które po-

chodzi z ust Bożych” Mat. 4;4. warto o 
tym pamiętać i zadbać o swój dobrostan 
duchowy. nasze sumienie jest najlepszym 
„grzechomierzem” - jak stwierdziła prele-
gentka. tak więc, gdy czujemy się brudne, 
grzeszne, samotne i nieszczęśliwe, powin-
nyśmy zwrócić się z tym do Boga. to on 
jest naszym Stwórcą i to on wie najlepiej 
czego potrzebujemy i jak można nam po-
móc. kocha nas i nie chce nas do niczego 
zmuszać. dał nam wolną wolę, więc to my 
musimy dokonać wyboru. w dzisiejszych 
czasach  ludzie często szukają pomocy w 
nowych religiach, sektach, wątpliwych 
terapiach czy w gabinetach wróżek, które 
obiecują im pomóc, a w rezultacie mani-
pulują nimi, zastraszają, wprowadzają nie-
pokój w ich życie i oddalają od Boga. Pani 
diakon ostrzegała nas przed tymi współ-
czesnymi sposobami bałwochwalstwa.

na zakończenie spotkania, ksiądz 
marek twardzik poprowadził nas w mo-
dlitwie. Proboszcz, jako dobry gospodarz 
przez całe śniadanie towarzyszył nam 
pełniąc honory pana domu. to on  zachę-
cał wszystkich do wspólnego śpiewania 
na cześć Pana, bo „Kto śpiewa, ten się 
dwa razy modli.” 

doskonałym dopełnieniem śniadania 
był występ duetu: ania dorighi i halinka 
macura, który wykonał pieśni ze swojej 
najnowszej płyty pt. „Tak wiele dałeś mi 
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Panie”. następnie  pani  krysia Grochal 
zadbała o uśmiech na naszych twarzach, 
przedstawiając nam swój nowy wiersz. z 
kolei pani Grażynka Plinta obdarowała 
wszystkie uczestniczki wersetami z Biblii 
umieszczonymi na pięknych, jesiennych 
karnetach. 

„śniadanie dla kobiet” zakończyło się 
już w porze obiadowej w miłej i radosnej 
atmosferze. z niecierpliwością czekamy 
na następne!   

KL

JESIENNY ZJAZD CHÓRÓW
w piękną jesienną niedzielę, 27 paź-

dziernika, nasz chór parafialny wziął 
udział w jesiennym zjedzie chórów die-
cezji cieszyńskiej w ramach akcji „ra-
tujmy organy kościoła jezusowego”. te-
matyka jesiennego zjazdu była związana 
ze  130-leciem urodzin ks. Pawła Sikory 
(1883-1972). Stąd  śpiewane były  pieśni 
z tekstami i tłumaczeniami  ks. Sikory.

Po przywitaniu i modlitwie przez 
księdza romana dordę, wszyscy razem 
odśpiewaliśmy wspólną pieśń „chwałę 
daj Panu”. następnie każdy chór zapre-
zentował jeden utwór. my zaśpiewaliśmy 
pieśń ze słowami i melodią dietera trau-
tweina, w opracowaniu tadeusza Sikory 
„Panie połącz nas”. w przerwie wysłu-

chaliśmy wspomnienia o życiu i twórczo-
ści śp. ks. Pawła Sikory, które przedsta-
wił jego syn mgr inż. tadeusz Sikora. w 
zjeździe wzięło udział ponad 20 chórów 
oraz chórek dziecięcy „hosanna” z cie-
szyna. zjazd zakończyliśmy wspólną pie-
śnią „aż dotąd cię prowadził Bóg”.

 ŚWIĘTO REFORMACJI

w czwartkowy wieczór 31 paździer-
nika spotkaliśmy się w kościele na uro-
czystym reformacyjnym nabożeństwie. 
Przypominając sobie historyczne wyda-
rzenia dotyczące życia i dzieła ks. mar-
cina Lutra sięgaliśmy do korzeni naszej 
wiary. ksiądz w kazaniu zawarł ideowy 
testament naszego reformatora oparty 
na czterech sola: sola scriptura - jedy-
nie Pismo, sola fide - jedynie wiara, sola 
gratia - jedy-
nie łaska, solus 
chrystus - je-
dynie chrystus 
oraz solum ver-
bum - jedynie 
Słowo. śpiewał 
także chór i 
chórek dzie-
cięcy. zaś po 
nabożeństwie 
spotkaliśmy się 
w sali parafial-
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nej by obejrzeć film o janie husie, który 
około sto lat przed Lutrem nawoływał do 
odnowy kościoła. niestety został oskar-
żony o herezję i 6 lipca 1415r. został spa-
lony na stosie w konstancji.

JUBILEUSZ KSIĄŻNICY 
W CISOWNICY

Sąsiadująca z Ustroniem społeczność 
cisownicka znana jest z wielu wartościo-
wych inicjatyw, nie należy się zatem dzi-
wić, że mimo chłodu i deszczowej aury 
w sobotę, 9 listopada zainteresowani 
jubileuszem 10-lecia małej książnicy 
cisownickiej tłumnie przybyli do sali pa-
rafialnej kościoła ewangelickiego. jest 
bowiem w tej wiosce wielu aktywnych 
działaczy, popularyzujących dziedzictwo 
i umacniających tożsamość kulturową 
tej wioski, ale jest też liczna grupa osób 
popierających te działania i biorących 
udział w organizowanych tam uroczysto-
ściach.

obchody prowadził proboszcz miej-
scowej Parafii ewangelickiej, ks. ma-
rek twardzik wraz z henryką Szarzeć, 
prezesem Stowarzyszenia miłośników 
cisownicy, jako przedstawiciele współ-
organizatorów tego niezwykłego przed-
sięwzięcia. Program był nad wyraz bo-
gaty i przygotowany na profesjonalnym 
poziomie. na początek wystąpił w stro-

jach regionalnych ponad dwudziestooso-
bowy chór parafialny pod kierunkiem 
prof. wiesława jakubika, wykonując 
m.in. urokliwy miejscowy hymn „cisow-
nicki groń”.

następnie były dyrektor szkoły, jerzy 
hławiczka, wiceprezes Smc, przedstawił 
początki książnicy, wspominając rów-
nież o innych cennych inicjatywach jak 
powołanie Stowarzyszenia miłośników 
cisownicy, urządzenie na bazie przeka-
zanych przez cisowniczan pamiątek po 
przodkach izby regionalnej u Brzezi-
nów, czy powstałej kilka lat temu „Gaj-
dzicówki”. warto pamiętać, że wystawa 
książek, dokumentów i fotografii w pręż-
nie działającej świetlicy Gminnej, zor-
ganizowana przez kierującą tą placówką 
danutę Brańczyk i animatorkę kultury 
teresę waszut, zainspirowała do zorga-
nizowania książnicy. Program artystycz-
ny był doprawdy na wysokim poziomie. 
w pierwszej części wystąpiło kółko gwa-
rowe „Utropki” pod kierunkiem danuty 
Brańczyk, która jest też autorką humo-
rystycznych tekstów gwarowych, znako-
micie zaprezentowanych przez młodych 
aktorów. zaś na bazie fragmentu tekstu 
zofii kossak-Szczuckiej o jurze Gaj dzi-
cy, scenariusz opracował jerzy hławicz-
ka, a urokliwą inscenizację przenoszącą 
zainteresowanych w czasie o niemal dwa 
wieki wstecz przygotowała z uczniami 
miejscowej szkoły nauczycielka Sylwia 
molin.
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Gościem specjalnym uroczystości 
była powszechnie znana w świecie na-
ukowym prof. ewa chojecka, historyk 
sztuki, która prezentując drzeworyty 
ilustrujące Biblię wittenberską, mówiła 
w tak interesujący sposób, że wszyscy 
słuchacze byli oczarowani jej krótkim, 
lecz znakomitym wykładem. Uroczy-
stości towarzyszyła wystawa religijnych 
starodruków ewangelickich oraz daw-
nych ekslibrisów jury Gajdzicy, a także 
nowych, autorstwa dr krzysztofa Bąka 
i fragmentu bogatej kolekcji znaków 
książkowych eugeniusza kozaka z cie-
szyna. okrasą spotkania i to zarówno 
wokalną jak również wizualną był chór 
parafialny, który zakończył piękną uro-
czystość. dobrze, że w licznym gronie 
gości znalazła się posłanka aleksandra 
trybuś, która mam nadzieję, że spopula-
ryzuje na forum ogólnopolskim nad wy-
raz aktywną w wartościowe poczynania 
kulturalne cisownicę. 

ja sama będąc rodowitą cisowni-
czanką gratuluję z okazji kolejnej zna-
komitej uroczystości i życzę by krąg or-
ganizatorów ambitnych przedsięwzięć 
w cisownicy był coraz szerszy i by ko-
lejne pomysły były równie udane jak ten 
ostatni. 

Lidia Szkaradnik

 NABOŻEŃSTWO 
MŁODZIEŻOWE

w niedzielę wieczorem 17 listopada 
2013 roku, w naszej parafii miało miej-
sce pierwsze nabożeństwo młodzieżo-
we, którego organizatorami była Parafia 
ewangelicka w cisownicy oraz Parafia 
ewangelicka w Goleszowie. kazanie wy-
głosili razem: ks. marek twardzik i ks. 
Łukasz Stachelek. zostało ono oparte na 
znanej wszystkim przypowieści o synu 
marnotrawnym. Pewnym novum było 
spojrzenie na tą historię z dwóch róż-
nych perspektyw- tytułowego syna mar-
notrawnego, oraz jego brata. (Pełny tekst 
kazania znajduje się w dalszej części in-
formatora). wspólny śpiew prowadził 
zespół młodzieżowy z naszej parafii.

Samuel Gogółka

EWANGELIZACJA 
PARAFIALNA

ostatnia niedziela roku kościelnego 
zwana niedzielą wieczności zawsze skła-
nia nas do refleksji nad naszym życiem 
a szczególnie nad naszą przyszłością. w 
tym roku niedziela ta była także ostatnim 
dniem trzydniowej parafialnej ewangeli-
zacji, w czasie której ks. Grzegorz Giem-
za szukał na odpowiedzi na pytania: jak 
radzić sobie z kruchością naszego życia? 
co jest dla nas wartością i oparciem? 
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czy nasze wartości nas kiedyś nie za-
wiodą? rozważania te oparte zostały na 
fragmencie ewangelii marka 8, 31-35. 
ks. Grzegorz odniósł się także do ostat-
nich wyników ankiety przeprowadzonej 
przez centrum Badania opinii Społecz-
nej (cBoS) w której pytano Polaków o 
to, co jest dla nich w życiu najważniej-
sze. jako najważniejsze wartości badani 
wskazali szczęście rodzinne oraz dobre 
zdrowie. Są to na pewno wspaniałe rze-
czy i musimy je doceniać, ale czy mogą 
być one fundamentem naszego życia? 
co będzie oparciem, jeśli kiedyś dotknie 
nas samotność i choroba? „niebo i zie-
mia przeminą, ale słowa moje nie prze-
miną” mówi Pan jezus.  dlatego warto 
budować swoje życie na Bożym Słowie. 
czytajmy je. Studiujmy. miejmy czas na 
społeczność z innymi. nie myślmy, że nie 
warto!

„Bo kto by chciał duszę swoją zacho-
wać, utraci ją, a kto by utracił duszę 
swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa 
ją.” Mk 8,35

w ostatnim dniu ewangelizacji zasta-
nawialiśmy się z kolei nad historią opi-
saną w ewangelii marka 13, 31 - 37, w 
której „pan domu odjechał, zostawił dom 
swój, dał władzę sługom swoim, każde-
mu wyznaczył jego zadanie, a odźwier-
nemu nakazał, aby czuwał”. nie wiemy 
kiedy nasz Pan przyjdzie powtórnie. 

może stanie się to już niedługo, może do-
piero po naszej śmierci. tak czy inaczej 
Pan wzywa nas, abyśmy czuwali, by gdy 
przyjdzie nie zastał nas śpiącymi. nasze 
życie często pełne jest gwaru, hałasu, 
pośpiechu. ale czy słyszymy delikatny i 
cichy głos ducha świętego w naszym ży-
ciu?  czy kiedy przychodzi i puka otwie-
ramy drzwi naszych serc? 

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś 
usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstą-
pię do niego i będę z nim wieczerzał, a 
on ze mną. Obj. 3, 20;

Leszek Kluz

DZIEŃ ADWENTOWY

30 listopada w sali parafialnej zebra-
ła się grupa osób bardzo zróżnicowana 
wiekowo. dlaczego? w to sobotnie popo-
łudnie odbywało się pierwszy, rodzinny 
dzień adwentowy, stąd też różnice wieku 
wśród uczestników – rodziców i dzieci. 

wspólna część spotkania została po-
prowadzona przez księdza proboszcza 
marka twardzika i znalazło się w niej, 
między innymi: rodzinne śpiewanie 
szkółkowych pieśni, konkurs z wiedzy 
adwentowo – biblijnej oraz słodki poczę-
stunek.

Po wspólnie spędzonej godzinie nad-
szedł czas pracy w grupach. Pierwszą z 
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nich tworzyli rodzice, którzy wysłuchali 
prelekcji państwa neli i zbigniewa kła-
pa, na temat zagrożeń czyhających na 
dzieci we współczesnym świecie oraz o 
roli rodziców w przezwyciężaniu tych 
zagrożeń. druga grupa to dzieci starsze, 
które wraz z pastorową katarzyną twar-
dzik zrobiły swoje wieńce adwentowe. 
trzecia grupa – najliczniejsza – dzieci 
młodszych, wysłuchała najpierw opo-
wiadania adwentowego, żeby potem, z 
pomocą nauczycieli szkółki niedzielnej, 
wykonać drobne upominki dla swoich 
bliskich. całe spotkanie zostało zakoń-
czone wspólną modlitwą.

dziękujemy wszystkim, którzy ak-
tywnie włączyli się w przygotowania i 
przebieg tego pierwszego, rodzinnego 
spotkania adwentowego, podczas któ-
rego każdy z uczestników mógł znaleźć 
coś wartościowego dla siebie. Był to też 
czas szczególnej wspólnoty w przeddzień 
pierwszej niedzieli adwentu. można so-
bie tylko życzyć, żeby i w przyszłym roku 
rodzice wraz z dziećmi, czy też dzieci 
wraz z rodzicami, zechcieli wziąć udział 
w drugim, rodzinnym spotkaniu adwen-
towym. 

Gabriela Sikora

ADWENTOWE SPOTKANIE 
SENIORÓW

jak co roku w czasie adwentu, a do-
kładnie w niedzielę 8 grudnia, odbyło się 
nabożeństwo spowiednio-komunijne dla 
naszych seniorów, które uświetnione zo-
stało występem naszego chóru parafial-
nego. Po nabożeństwie w sali parafialnej 
zasiedliśmy do pysznego obiadu, przygo-
towanego przez nasze panie. wspomnie-
niem minionych czasów podzielił się z 
nami dyr. tadeusz Gluza, a pani helena 
wróbel jak zwykle wygłosiła okoliczno-
ściowy wiersz: 

Tak niedowno byliśmy młodzi i pełni sił,
a teraz każdy myśli jak będzie dalej żył.
Już przeszła wiosna życia i lato pełne kras,
a teraz nadszedł złotej jesieni czas. 
Choć nieraz strziko w boku i tchu nam brak,
tak leci rok po roku, jesieni życia znak. 
Chcemy serdecznych twarzy, tu siostra tu nasz brat
i czasem nom się marzy dożyć choć do stu lat. 
Niech żyją seniorzy w szacunku i chwale,
a sam Bóg niech nas ochrania stale.
Porzućmy dziś swe smutki, bo na nie jeszcze czas, 
cieszmy się tu, póki jesteśmy wraz.
Niechaj nam towarzyszy: nadzieja, wiara, miłość,
A także pogoda, humor i pieśń. 
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Grudzień – miesiąc to ostatni, 
Ale nie ma smutnej minki. 

Płatkiem śniegu do nas mruga 
I przynosi upominki.  

 
Grudzień cieszy się serdecznie, 

Kiedy sanki swe wyciągasz, 
A na górce jest tak śmiesznie 
Nawet bałwan się przygląda. 

 
 Grudzień to miesiąc wielu wydarzeń – rozpoczął się adwent, wypada Mikołaj, 
początek kalendarzowej zimy, Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, koniec roku 
kalendarzowego czyli Sylwester. Czy wiecie jakie są dokładne daty tych wszystkich 
wydarzeń? Spróbujcie zaznaczyć je w grudniowym kalendarzu aniołkowym. 
 

Grudniowy kalendarz aniołkowy 
 

 
 

  
Pokoloruj na czerwono daty wymienionych wyżej wydarzeń.                                                   

Potem możesz pokolorować wszystkie aniołki. 

Kącik dla  
dzieci 
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W grudniu wypada jedno ze świąt, które jest obchodzone przez wszystkich 
chrześcijan, bez względu czy należą do kościoła ewangelickiego, katolickiego czy 
prawosławnego. Jest to również jedno z trzech świąt, które trwa aż dwa dni. Czy już wiecie 
co to za święto? To oczywiście Boże Narodzenie, które zawsze obchodzimy 25 i 26 grudnia.  
 Przypomnijmy sobie wspólnie, jak wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem 
opisuje ewangelista Łukasz. W poniższym tekście brakuje niektórych słów, które musicie 
wstawić. Pomoże Wam w tym Biblia, w której musicie odnaleźć drugi rozdział ewangelii 
Łukasza, wiersze od 1 do 7. 
 I stało się w owe dni, że wyszedł dekret …………………………….. Augusta, aby 
spisano cały świat. 

 Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli 
więc wszyscy do spisu, każdy do swego ………………………………  
 Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego ………………………………………….., dlatego że był z domu i z rodu 
Dawida, 
 Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była 
brzemienna. 
 I gdy tam byli, nadszedł …………………………………., aby porodziła. 
 I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w ……………………………………, 
i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w ……………………………………………….. 
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Przed Wami czas świątecznego wypoczynku, zabaw na świeżym powietrzu, na śniegu, 
jeżeli spadnie go odpowiednio dużo, żeby móc zjeżdżać na sankach czy nartach. Jednak 
pamiętajcie, że podczas tych zabaw należy szczególnie zadbać o odpowiedni, ciepłe ubranie                  
i bezpieczeństwo, zarówno własne jak i innych osób.  
 

 
Pokoloruj dzieci bawiące się na śniegu 

 
Jeżeli spadnie dużo śniegu należy również pamiętać o dokarmianiu zwierząt i ptaków. 

Pan Bóg nas, ludzi, uczynił odpowiedzialnymi za całe Swoje stworzenie, w tym też wszystkie 
zwierzęta, które potrzebują naszej pomocy, szczególnie zimą. 

 

 
Pokoloruj obrazek 
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W styczniu natomiast warto pamiętać o swoich babciach i dziadkach, którzy 21 i 22 
dnia tego miesiąca obchodzą swoje święto.  

 

 
Narysuj lub napisz w prezencie o tym, co możesz podarować swoim dziadkom. 

 
Pamiętaj, że nie musi być to coś kupionego w sklepie. Własnoręcznie zrobiona laurka, 

pomoc w porządkach czy zakupach, pięknie wyrecytowany wiersz czy zaśpiewana piosenka 
to również bardzo dobre prezenty. 

 
 
 
 

Gabriela Sikora 
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ADWENT I ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
W LIPTOWSKIM JANIE

Pora adwentu oraz świąt Bożego 
narodzenia jest dla ewangelików w Lip-
towskim janie jedną z najładniejszych 
w trakcie roku kościelnego. oczywiście, 
wielkanoc jest tym najważniejszym 
świętem dla ewangelików, ale adwent 
oraz święta Bożego narodzenia łączą się 
z zimą, śniegiem, światłem świeczek, pre-
zentami i przełomem lat. otóż wszystkie 
wspomniane rzeczy tworzą specjalną at-
mosferę, która je przyozdabia.

Duchowe Święta
oczywiście, tym najważniejszym pod-

czas adwentu i świąt jest nasz Pan jezus. 
adwent ogłasza jego przyjście i święta 
są uroczystością jego narodzenia, kiedy 
rozpoczęło się dzieło zbawienia. my w 
zborze staramy się podkreślać właśnie 
to. nie jest to w ogóle łatwe w dzisiej-
szych czasach, kiedy z każdej strony nas 
atakuje handlowanie i wszyscy się śpie-
szą. dlatego więc staramy się skorzystać 
z adwentowego czasu, żeby to była pora 
przygotowania duchowego oraz żeby 
święta Bożego narodzenia były spotka-
niem z Panem.  w tej porze się częściej 
spotykamy niż zwykle. w adwencie od-

bywają się nieszpory adwentowe, spoty-
kamy się dwa razy w tygodniu – raz w 
filii kościoła i raz w naszym kościele. w 
adwencie odbywa się co niedziela spo-
wiedź i wieczerza Pańska. tak samo w 
tej porze ludzie bardziej pamiętają o 
swoich bliskich, którzy nie mogą przyjść 
do kościoła i wzywają księdza, żeby przy-
niósł im wieczerzę Pańską.

Śpiewne Święta
święta są dla nas także porą pełną pie-

śni. Słowackie pieśni adwentowe są bar-
dzo ładne. dlatego wiele osób tym bar-
dziej cieszy się na nieszpory adwentowe. 
tak samo święta łączą się nierozdzielnie 
z pieśniami jak na przykład cicha noc, 
niebo otwarte, czas radości wesoło-
ści lub narodził się chrystus Pan. chó-
ry mają próby kolęd, żeby się dołączyły 
do radosnej uroczystości narodzonego 
zbawcy – zarówno chór męski Svätoján-
sky prameň, jak i chór dziecięcy Sväto-
jánske mušky. w tym roku cieszymy się 
na pierwszy występ chóru żeńskiego.

Dziecięce Święta
adwent oraz święta są porą, która 

nierozerwalnie łączy się z dziećmi. nie 
chodzi tylko o to, że punktem central-
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nym świąt jest dzieciątko jezus. chodzi 
też o to, że właśnie dzieci wrażliwie po-
strzegają atmosferę świąt. ich radość ze 
świątecznych historii jest prawdziwa i 
przyjmują je z wiarą. cieszą się na pre-
zenty. Gdybyśmy tak byli w stanie na-
uczyć się ich radości i zaufania! dlatego 
staramy się podkreślać właśnie te war-
tości podczas świąt. już w połowie ad-
wentu stało się tradycją małe świąteczne 
przedstawienie – występ dzieci z chóru 
dziecięcego, szkółki dziecięcej i młodzie-
ży. w tej porze zazwyczaj młodzież ma 
„imprezę świąteczną“, podczas której 
słuchają wieści świątecznej, bawią się i 
przekazują sobie prezenty. święta są nie-
rozerwalnie połączone także z występem 
dzieci. wszystkie dzieci dostaną podczas 
nabożeństwa wigilijnego świąteczne pre-
zenty. Podczas ferii zimowych odbywa 
się zaś klub, który stara się wypełnić czas 
ferii wieścią biblijną oraz grami.

Radosne Święta?
chociaż święta są czasem radości, 

jednak w tej porze odczuwamy także 
smutek. na przykład z tego, że mnó-
stwo ludzi traktuje nabożeństwo wigilij-
ne oraz kolejne nabożeństwa świątecz-
ne tylko jako kolorową dekorację świąt 
Bożego narodzenia. zapominają o ich 
prawdziwej naturze, a w ciągu roku w 

ogóle nie myślą o Panu jezusie. Bardzo 
nam smutno, że w kościele jest podczas 
nabożeństwa wigilijnego bardzo dużo lu-
dzi, ale na następny dzień – Uroczystość 
narodzenia Pańskiego, jest ludzi znacz-
nie mniej. na drugi dzień świąt Bożego 
narodzenia jest już w kościele tylko mała 
garstka ludzi. wbrew temu, radość z na-
rodzonego zbawcy nas nie opuszcza, sta-
ramy się ze wszystkich sił głosić ludziom, 
że „dziś bowiem w mieście dawida naro-
dził się wam zbawiciel, którym jest me-
sjasz, Pan.” (Łk 2:11).

drodzy przyjaciele w cisownicy, ży-
czymy wam w imieniu całego zboru Lip-
towski jan, żebyście także wy przeżyli 
w pełni tę radość. żebyście się radowali 
z narodzonego zbawcy, zwłaszcza, żeby 
ta radość nie wygasła z końcem świąt. 
niech wam Pan jezus nieustannie towa-
rzyszy, niech wam przez swoją niewinną 
krew wylaną na krzyżu zmyje wszystkie 
grzechy, niech was nieustannie chroni, 
pociesza i prowadzi oraz niech was do-
prowadzi do wiecznej chwały.

Peter Taját, proboszcz, Liptowski Jan

Prośby o modlitwy:
- za prawdziwe święcenie świąt Boże-

go narodzenia
- za wiarę w Pana Boga nie tylko pod-

czas świąt, ale także po cały rok
- za dzieci
- za szkółkę niedzielną
- za chór dziecięcy
- za prowadzenie tych najmłodszych i 

błogosławieństwo dla nich
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KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS 
NABOŻEŃSTWA MŁODZIEŻOWEGO PRZEZ 

KS. ŁUKASZA STACHELKA I KS. MARKA TWARDZIKA
CZĘŚĆ I: Łk 15, 11- 24; 
ks. Marek Twardzik

dzisiejsze kazanie bę-
dzie nieco inne. Postano-
wiliśmy, że ja je rozpocz-
nę, a ks. Łukasz skończy. 
ja powiem coś o młod-
szym synu z przypowie-

ści, a ks. Łukasz o starszym. 
cóż można by więc powiedzieć o  

młodszym synu? nieodpowiedzialny,
krnąbrny, zadufany w sobie młokos, 

a do tego samolub i egoista – tak nie-
jeden z nas określiłby młodszego syna.  
i zapewne miałby rację! 

ale ja trochę do przekory powiem, 
że marnotrawny syn jest dla nas wzorem 
do naśladowania! nie wiem czy wy, ale 
wasi rodzice i dziadkowie zapewne po-
wiedzieliby: co on gada? chyba coś mu 
się pomyliło! jaki wzór? wziąć majątek i 
roztrwonić go… to wzór? to jakaś kpina? 
młodzieży mówić takie rzeczy! zachęcać 
ich do takiego postępowania? w czasach 
St ktoś mógłby uznać to za bluźnierstwo 
i pretekst do ukamienowania! ale 
proszę nie rzucajcie we mnie ka-
mieniami. a przynajmniej do-
póki nie odpowiem na jed-
no podstawowe pytanie: 
w czym może on być nam 
wzorem?  

w tym że zabrał pienią-
dze i pojechał i roztrwonił 
je? nie! w czymś innym! 
w czym? odpowiedzią niech 
będą słowa Biblii: Wejrzał w 
siebie - i zobaczył spustoszenie ja-
kiego dokonał grzech – i rzekł: Wstanę, 
pójdę, powiem: Ojcze zgrzeszyłem, nie 
jestem godzien nazywać się synem two-

im. wejrzeć w siebie wcale nie jest rzeczą 
łatwą. nieraz można się srodze przerazić 
zobaczywszy co w nas tkwi. dlatego wie-
lu ludzi boi się spojrzeć w siebie! ktoś 
bardzo obrazowo powiedział: W moim 
sercu jest cały ogród zoologiczny: żmi-
ja..., tarantula…, rekin… aligator… 
jeż..., lis..., wilk..., węgorz..., lew.... i tak 
można by wymieniać bez końca…

młodszy, marnotrawny syn nie tyl-
ko zobaczył w swym sercu swój własny 
ogród zoologiczny, ale zrobił coś wię-
cej: powrócił. Powrót - to piękne słowo, 
wspaniałe słowo, ale ono często może, a 
nawet często musi kosztować nas wiele 
łez skruchy, pokory, poczucia niegodno-
ści. Bo różnie toczą się drogi naszego ży-
cia. wspaniale widzimy to na podstawie 
jednej z historii, która opowiada o po-
wstawaniu obrazu Ostatniej wieczerzy. 
Leonardo da Vinci malował swe dzieło 
przez wiele lat i chciał, aby twarze apo-
stołów były autentyczne, dlatego dla każ-
dej postaci szukał odpowiedniego mode-
lu. kiedyś u swoich znajomych spotkał 
pięknego młodzieńca z pełną dobroci 

i miłości twarzą. od razu był pe-
wien, że będzie to twarz jezusa. 

nadawała się znakomicie żeby 
ją utrwalić na płótnie. i tak 
się też stało. Była to jedna 
z pierwszych postaci obra-
zu. od tego czasu minęło 
parę lat, do momentu gdy 
Leonardo da Vinci prawie 
skończył swoje dzieło. zo-

stała już tylko jedna postać 
judasza. odpowiedniego mode-

lu szukał w zaułkach i spelunkach, 
aż wreszcie natknął się na człowieka, 
którego twarz naznaczona występkiem i 
grzechem wydała mu się bardzo stosow-
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na. zaprowadził go do swojej pracowni i 
tam dopiero go rozpoznał. okazało się, 
że ów człowiek niegdyś posłużył mala-
rzowi za model chrystusa.

jakże straszna musiała być owa dro-
ga, która zaprowadziła tego człowieka 
na samo dno, z raju do piekła. ta droga 
do duchowej śmierci, którą przeszedł ów 
człowiek, jak i syn marnotrawny zagra-
ża każdemu z nas. Gdyż szeroki, piękny 
świat otwiera swe powabne podwoje i 
szepce do nas: Pójdź i skosztuj innego 
życia. Bądź sam dla siebie panem i bo-
giem!!! czyż te słowa, jako żywo nie przy-
pominają nam historii z ogrodu eden? 
Pokusa była podobna i co najgorsze sku-
teczna. i do dziś jakże często święci ona 
triumfy! odciąga ludzi od Boga. i wła-
śnie tą drogą poszedł młodszy tak zwany 
marnotrawny syn. 

ale na szczęście on wejrzał w siebie, 
potem powrócił i powiedział owe słowa: 
Ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu i 
przeciwko tobie. Nie jestem już godzien 
nazywać się synem twoim. Uczyń mnie 
jednym z najemników twoich. 

ten powrót kosztował go wiele, ale 
zrobił to i w tym może być dla nas wzo-
rem do naśladowania. amen (ks. marek 
twardzik)

CZEŚĆ II:  Łk 15, 25-32;  
ks. Łukasz Stachelek

drugi brat – ten star-
szy. Pojawia się w dwóch 
miejscach podobieństwa. 
na początku w zdaniu: 
„wtedy ten rozdzielił im 
majętność”, a później 
opowieść o nim zdomi-

nowała zakończenie. czego się o nim 
dowiadujemy z tego tekstu. jak już po-
wiedziałem był starszym z dwóch synów. 
zawsze mieszkał z ojcem. Sam w kłótni z 
nim zauważa, że zawsze był posłuszny, a 
przynajmniej takim siebie wiedział. wie-

my, że dostał połowę majątku. możemy 
się domyślać, że był spokojniejszy, nie 
miał ochoty zaszaleć, tak jak jego młod-
szy brat. mieszkał z ojcem, zajmował się 
rolą, ciężko pracował. 

wyobraźmy sobie jego sytuację. wy-
chodzi rano w pole, aby je obrabiać. zno-
si ciężar upału, kiedy krople potu zlewają 
się po jego rozpalonej skórze, zalewają 
mu oczy. mimo to, on się nie poddaje, 
ma do wykonania zadanie, i mimo prze-
ciwności robi co ma zrobić. zresztą to nie 
jest pierwszy dzień jego ciężkiej pracy. 
od kiedy tylko odpowiednio dorósł ciągle 
pracuje. nie ma urlopu. Po całym dniu, 
wraca spracowany i zmęczony do domu. 
Planuje zjeść kolację, porozmawiać z do-
mownikami, i położyć się spać. to ma 
być zwykły wieczór. jednak im bardziej 
się zbliża, tym bardziej się dziwi. Słyszy 
muzykę, w domu ktoś się dobrze bawi. 
a on nic nie wiedział, aby miała dzisiaj 
być jakaś uczta. takie rzeczy się planuje 
wcześniej. zatem musiało się wydarzyć 
coś szczególnego. 

i dowiedział się. rzeczywiście stało 
się coś szczególnego. jego brat, a wła-
ściwie to już dawno nie chce nazywać go 
bratem. Przecież on nie jest tego godzien. 
jak mógł tak zszargać dobre imię rodzi-
ny. ojciec tyle lat ciężko pracował na to, 
żeby coś zdobyć. a ten smarkacz w ciągu 
chwili wszystko roztrwonił. a teraz miał 
czelność wrócić do domu.

ale to nawet nie jest takie straszne. 
jak ojciec mógł go przyjąć. oczywiście 
codziennie wyczekiwał, stawał i wypatry-
wał czy on nie wraca. ale żeby aż tak go 
przyjmować. Prawie słyszymy: dlaczego 
ojciec traktuje go lepiej niż mnie.

ojciec mu odpowiedział: Synu, ty za-
wsze jesteś ze mną i wszystko co moje 
jest twoim. może starszy syn liczył na to, 
że ojciec się domyśli, że sam wyjdzie z 
inicjatywą. ale nigdy nie pomyślał, żeby 
powiedzieć ojcu, że czuje się gorszym. że 
czuje jakby był gorzej traktowany. do-
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piero teraz kiedy było w nim już tyle zło-
ści, wybuchnął. Powiedział co myśli.

czy my w naszej relacji z Panem Bo-
giem też nie czujemy się pomijani. może 
mówimy, Panie Boże za-
wsze byłem tobie wierny, 
zawsze wszystko robiłem 
dla ciebie. jak możesz ko-
chać tych, którzy są takimi 
złymi ludźmi. jak możesz 
ich kochać tak samo jak 
mnie, tych którzy tak bar-
dzo tobą zawsze pogardza-
li, tych którzy byli wobec 
ciebie obojętni. 

czasami nawet się za-
stanawiamy, czy Pan Bóg 
jeszcze o mnie pamięta? a on pamięta, 
on bardzo kocha, chociaż my już tak bar-
dzo się do tego przyzwyczailiśmy, że on 
zawsze z nami jest, że nie zauważamy już 
nic wyjątkowego. 

czekamy, żeby Pan Bóg zrobił w na-
szym życiu wielką imprezę. żeby nasze 
życie było pełne fajerwerków, a okazuje 
się, że prowadzimy zwykłe, może szare 

życie. miało być tak nad-
zwyczajnie, a jest tak nor-
malnie.

ale Pan Bóg zachęca 
nas raczej do tego, abyśmy 
dołączyli do imprezy, któ-
ra już jest. abyśmy razem 
z nim cieszyli się z tych, 
którzy do niego wrócili. Bo 
to jest też nasza impreza, i 
mamy na nią zaproszenie, 
chociaż zawsze jest z nie-
nacka. 

cieszmy się z tymi, którzy w Bogu 
odnajdują swoje życie. to oznacza, że i 
nasze życie nabiera kolorów, ponieważ 
powiększa się nasza rodzina. nasze życie 
staje się pełniejsze. amen.

WSPOMNIEŃ CZAS I CZAR…

STODOŁA
Strasznie se móm rada za stodołóm siednóć,
i wygrzywać sie na słóńcu, jak koczka przi piecu.
ta naszo stodoła niejedno widziała,
Szkoda, że nie umiy mówić, 
bo by nóm cosi łopowiedziała.
Łokropnie mie je gańba i strasznie nad tym lutujym,
że dziepro w tym roku na pilyżu uwidziałach date 1877r ...

na adwentowym spotkaniu dla se-
niorów dyrektor szkoły tadeusz Gluza 
przypomniał wspomnienia z dzieciństwa 
pani marii haratyk i zaapelował by oca-
lić od zapomnienia wspomnienia, które 
gdzieś w naszych umysłach się plączą… 
wspomnienia o czasach, o ludziach, o 
wszystkim…, pisane prozą lub wierszem. 
złożyliśmy też obietnicę, że wspomnie-
nia takie bardzo chętnie w naszym in-
formatorze Parafialnym opublikujemy.  
i oto pierwsze z nich: 
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moc ludzi sie przez tóm naszóm stodołe przewinyło,
wiym, że sie narobili, ale robota ich łónczyła
a każde zorko pszyniczne dowało nadzieje
na przetrwani do prziszłego roku.
Furami zwożali snopeczki z  wyndołów,
potym ściepowali do sómsieku w stodole.
całóm zime młócili zboże cepami,
a potym nieskorzi nowymi młóckarniami.
U nas po dzisio stoji młóckarnia niymiecko,
kieróm mój starzik wiktor z trzyńca
przywióz ku chałpie dziurawóm cestóm.
myślym, że jakby jóm dzisio jeszcze uruchómić, 
toby na pewno młóciła, jak nowo..
ta naszo stodoła  rozmajte tajymnice skrywo...
mój prastarzik andrzej, podobno zawsze gupoty go miały,
przi takich gupotach w stodole sie zabił.
Przijechoł kóniami z furóm pełnóm zboża do stodoły,
zjechoł po snopkach i spod na gumno głowóm do dołu.
Leżoł potym dwa tydnie nieprzitómny,
ale nie było dlo niego już pumocy żodnej.
Prawił mi też tata, że pamiynto, jak był małym chłapcym,
rozmajtych ludzi widzioł kryncić sie kole naszej stodoły.
Przez dziyń byli niymcy, nocóm partyzanci,
Potym z fróntu rusi wracali do chałpy.
mieli ze sobóm jakich 300 kóni wojynnóm tułaczkóm zmynczónych,
u nas za stodołóm ich futrowali trowóm na naszym polu skoszónóm.
nigdy tata nie zapómni też widoku takigo,
jak do naszej stodoły prziwiyżli z fróntu, z Górek
ciała niymieckich wojoków.
dwa dni leżeli na ałcie, na gumnie w stodole,
potym ich pochowali na Goruszce w grobie.
jo też pamiyntóm, żech łod dziecka do stodoły chodziła,
z siostróm zbiyrały my wajca,skokały po słómie,
z łokiynka w samym szczycie dziwały sie na machule.
dzisio naszo  stodoła już ni ma ta sama,
nie łuwidzisz w ni zbożo, słómy, czy siana.
wszycko dowómy do beli, silosów,
a do stodoły maszyny, coby nie mokły na polu.
trzeba nóm kapke zrychtować tóm naszóm staruszke,
i niech se dali stoji na kopieczku przi gruszce.

Krystyna Morys-Grochal
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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! kiedy nadchodzi 
taki czas, gdy wyciągamy zapasy i łu-
piemy orzechy,  kiedy wertujemy nasze 
ciasteczkowe przepisy – to oznacza, że 
zaczyna robić się gorąco! Boże narodze-
nie tuż, tuż! odkąd jestem na śląsku cie-
szyńskim  i zetknęłam się ze zwyczajem 
pieczenia ciasteczek na Boże narodzenie 
– wpadłam jak śliwka w kompot! to już 
jest też mój zwyczaj! w wielkopolsce tego 
nie znają i niech żałują! Pierwszy przepis 
to pyszne rogaliki orzechowe – zawsze 
rozpływają się w ustach, natomiast drugi 
przepis jest ulubiony przez moje dziecia-
ki. Smacznego! 

ROGALIKI ORZECHOWE 
30 dkg mąki 
20 dkg masła (lub margaryny) 
2 żółtka 
10 dkg cukru pudru 
10dkg zmielonych orzechów włoskich 
cukier waniliowy 
mąkę z masłem posiekać +cukier i żółtka. 
dodać orzechy i cukier waniliowy i za-
gnieść ciasto. Formować małe wałeczki i 
zwijać w rogaliczki. Piec do lekkiego zaru-
mienienia. Posypać cukrem  pudrem. 

WAFLE Z MASĄ Z GALARETKI 
1 paczka wafli  
1 kostka margaryny 
1 szklanka cukru kryształ 
1 szklanka kwaśnej śmietany 
1 galaretka 
margarynę i cukier roztopić, dodać śmie-
tanę i suchą galaretkę. Gotować przez 5 
min. na wolnym ogniu cały czas miesza-
jąc. zimną masą przekładać wafle. Pokro-
ić na drobne kawałki.                      

Katarzyna Twardzik
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Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

CHRZTY:  
wiktor niemczyk    06.10.2013
zuzanna Bury         24.11.2013
karol krop             15.12.2013                                                                                           

POGRZEBY:      
ś.p. emilia Szturc    06.11.2013
ś.p. helena deda     18.12.2013
                                                                               

INFORMACJE    PARAFIALNE

Kolędy,Kolędy,Kolędy!!!
ŚWIĘTO  EPIFANII 
06.01.2014 g. 15:00

NABOŻEŃSTWO 
POŁĄCZONE 

Z KOLĘDOWANIEM !!!

WYSTĄPIĄ:
SKOCZOWSKI ZESPÓŁ 

DZWONKÓW
CHÓREK DZIECIĘCY
CHÓR PARAFIALNY

Serdecznie   
zapraszamy !!!

JUBILEUSZE: (od 65l.)
jan Sikora                   l. 75
anna Sikora                l. 75
emilia marosz             l. 75
maria Sikora               l. 65
wanda Łupieżowiec   l. 65
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CO, GDZIE, KIEDY: 
 

 

NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE  
 

WIGILIA 
 

24.12 

BOŻE 
NARODZENIE 

25.12 

II DZIEN 
ŚWIĄT 

26.12 

NIEDZIELA
PO B.N. 

29.12 

STARY 
ROK 
31.12 

NOWY 
ROK 
01.01 

  II NIEDZ 
   PO B.N. 

05.01 

EPIFANIA 
 

06.01 
22:00 10:00 9:00 09:00 17:00 10:00 9:00 15:00 

 
 

 

 KANCELARIA  PARAFIALNA 
 

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 

 
 

NABORZEŃSTWO  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. 17:00 
             (ZIMA) 

 

 
 

KOŁO PAŃ 
(robótki ręczne) 

g.16:00 
 

 

 

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW 

g. 16:30 

 
 
 

PRÓBA CHÓRKU 
DZIECIĘCEGO 

g. 15:00 
 
 

 

 

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  
 Druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543 
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10-lecie książnicy cisownickiej - chór parafialny
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