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ŻNIWA 2014

Łobili z pola już skludzone, 
teraz musi być wysuszone. 

Latoś ta pogoda  gazdów ćwiczyła,
przez całe żniwa kapryśno  była.
Niż z ziorneczka stoł się chlebym, 

nejprzód był, kłosym,  rós pod niebym. 
Deszcze go nie łoszczyndzały, 

cały czas go podlewały. 
Rzodko noń słonko świyciło,
jednak nadziejom serce biło,

że z Bożom pumocom łobili wymłócom. 
A z niego chlyb razowy i winiec dożynkowy. 

W Kościele zawieszony, a chlyb pobłogosławiony,
podczas nabożyństwa żniwnego.

Nie zmarnujmy z tego chlyba ani łokruszynki. 
Przidałoby się też wykosić wszelkich darmozjadów, 

niełuczciwych, kierym każde pole żniwym wabi,
co to lubiom tu zakosić, a tam coś zagrabić. 
Może pion rzondowy pumoze w tej kwesti,

bieronc jich na chlyb państwowy do prziszłej amnestii. 

A oto życzenia:
Niechaj Wom się darzi, 

niech w domu i zagrodzie szczęście gospodarzi. 
Niechaj miłość i zgoda buduje, 

Niech swego talyntu żodyn nie marnuje. 
Niech Wom w pore słońce świeci. 

Miyjcie radość i pumoc z swych dzieci. 
Niech to przirode i ekologie wszyscy dbajom.

Zaś maszyny rolnicze niech szpagatami naprawić sie dajom. 

A oto przisłowie rolnicze: 
„Cynniejsze ziorko pumocy, niż snop dobrych życzyń”.  

                                                                                           Helena Wróbel
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Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją
i wzbogacasz obficie; 
Strumień Boży jest pełen wody, 
Przygotowujesz zboże ich...
Albowiem tak ją przygotowujesz:
Napawasz jej zagony,
równasz jej skiby, 
Rozmiękczasz ją deszczami,
błogosławisz jej roślinom.
Wieńczysz rok dobrocią swą,
A drogi twoje ociekają tłustością,
Stepowe pastwiska obficie są zroszone, 
A pagórki przepasują się weselem.
Łąki przyodziewają się w stada owiec, 
A doliny okrywają się zbożem; 
Wykrzykują radośnie i śpiewają.    

                                              Ps 65 10-14; 

Dziękczynne Święto Żniw! Co spra-
wia, że rolnicy przywiązują tak dużą 
wagę do dziękczynienia za plony i wkła-
dają w to świętowanie tyle serca i rado-
ści? Co sprawia, że wszyscy, także ludzie 
z miasta, jakoś w tej radości uczestniczą 
i uznają Dziękczynienie za Żniwa, za 
ważne także dla siebie? Co sprawia, że 

to święto jakoś wszystkich porusza i in-
teresuje? To prawda, że praca na roli jest 
niezwykle męcząca. Pomimo stosowania 
wielu nowoczesnych maszyn, kombaj-
nów z klimatyzowanymi kabinami, nadal 
wymaga ona jednak bezpośredniego wy-
siłku rąk, wczesnego wstawania, odpor-
ności na upał, kurz, słońce i wiatr. Nikt, 
kto sam nie pracował przy żniwach, nie 
potrafi chyba tego wysiłku docenić. Ale 
nawet ci, którzy przy żniwach nigdy nie 
pracowali, zgodnie przyznają, że rol-
nicy zasługują na nagrodę za swoje po-
święcenie i wytrwałość. Co wpływa na 
tę specyfikę i solidarność z ludźmi wsi? 
Co czyni pracę na roli tak wyjątkową i 
znaczącą? Może to, że jest to praca dla 
chleba. Mamy wyraźną świadomość, że 
właśnie tam, na polach, w złocistych ła-
nach pszenicy i żyta, rodzi się nasz po-
wszedni chleb. Rolnicy mają na co dzień 
do czynienia z tajemnicą życia, ukrytą 
w symbolu ziarna Wszystko można wy-
produkować, ale nie da się w fabryce czy 
laboratorium stworzyć ziarna. W tych 
sprawach człowiek jest bezsilny i zdany 
na naturę. A właściwie na Boga, któ-
ry sam jeden jest twórcą i dawcą życia. 
Rolnik doskonale wyczuwa, że życie jest 

CHLEB – OWOC ZIEMI I PRACY RĄK LUDZKICH
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święte, jest darem Bożym, nad którym 
człowiek nie ma władzy.

Rolnicy z tą tajemnicą obcują na co 
dzień, są świadkami Boga i Jego działa-
nia w świecie. Wiedzą, że jest taka sfe-
ra, która jest dla człowieka całkowicie 
niedostępna, leży poza zasięgiem jego 
możliwości i wpływów. Tajemnica ta ma 
swoje przedłużenie i kontynuację także w 
warunkach atmosferycznych, klimatycz-
nych i pogodowych. To również leży poza 
zasięgiem ludzkich możliwości, a jeśli 
wywieramy na te warunki jakiś wpływ, 
to niestety, na ogół jest on szkodliwy i 
niszczący. I dlatego praca na roli uczy 
człowieka pokory i szacunku dla Boga, 
dla natury. Rolnik jest współpracowni-
kiem Boga: wypełnia odwieczną misję 
uprawiania ziemi, by przynosiła plony, 
rodziła pokarm i podtrzymywała życie 
ludzi. Wszyscy mamy świadomość zna-
czenia tej służby i dlatego tak ją cenimy. 
W zbiurokratyzowanym, zmechanizowa-
nym, skomputeryzowanym i coraz bar-
dziej odczłowieczonym świecie, rolnicy 
są świadkami absolutnej suwerenności 
Boga i rzecznikami ufnej podległości 
człowieka Bogu. Praca na roli pokazuje 
też, jak ważna jest współpraca człowieka 
z Bogiem i jak potrzebne jest harmonij-
ne współistnienie ze światem przyrody, 
jakiś dialog i pełna szacunku interakcja 

z naturalnym środowiskiem człowieka. 
Jeśli zabraknie tu równowagi, respek-
towania praw natury, praw moralnych i 
społecznych, ucierpi i świat, i człowiek. 
Ziemia nie da się oszukać: jeśli nie zo-
stanie odpowiednio uprawiona i nawie-
ziona, nie będą przestrzegane terminy 
orek, siewu, oprysków i żniw, nie będzie 
plonów. Jeśli nie będzie sprawiedliwych i 
skutecznych mechanizmów społecznych 
to w ostatecznym rozrachunku ucierpi-
my wszyscy.

Bóg daje wzrost ziarna i pogodę, czło-
wiek ma zadbać o swoje zdrowie i siły do 
pracy, społeczeństwo ma zagwarantować 
sprawiedliwe warunki do życia. Jeśli każ-
dy wywiąże się ze swojej roli i zrobi to, 
co do niego należy, wtedy wszyscy bę-
dziemy szczęśliwi. Jeśli jednak człowiek 
uzna siebie za absolutnego pana i wyzy-
skiwacza stworzenia, zacznie lekceważyć 
ustanowione przez Boga prawa natury i 
życia, wtedy szybko przyjdzie nam płacić 
za to wysoką cenę. Nie da się bowiem żyć 
i funkcjonować wbrew tym prawom.

Dziękczynne Święto Żniw ma nam 
przypomnieć o konieczności szacunku 
dla Bożych praw i dla stworzenia, o obo-
wiązku wdzięczności za Boże dary i o od-
powiedzialności za wypełnianie swoich 
zadań w świecie. Nowoczesny człowiek 
coraz częściej o tym zapomina i żyje tak, 
jakby Boga nie było. Byłoby dobrze, gdy-
byśmy wszyscy chcieli zrozumieć to prze-
słanie Święta Żniw i  zawsze chcieli o nim 
pamiętać. Amen.
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Czym jest praca dla człowieka? Sposo-
bem zarabiania pieniędzy na życie, obo-
wiązkiem, aktywnością w której możemy 
się rozwijać i odnajdywać sens naszego 
istnienia, czy trudem, mozołem i przykrą 
czynnością. A może jesteśmy tytanami 
pracy i perfekcjonistami, aby zapracować 
na uznanie, akceptację i udowodnić swo-
ją wartość w oczach innych. Kiedy pod-
jęłam swoją pierwszą pracę, spotkałam 
się z bardzo różnymi poglądami na ten 
temat. Wśród naszego grona  były osoby, 
które już na początku września odlicza-
ły  kartki w dzienniku lekcyjnym, żeby 
w ostatniej rubryce napisać „uroczyste 
zakończenie roku szkolnego”. Pamiętam 
też pewnego młodego człowieka, który 
podejmując po studiach swoją pierwszą 
pracę stwierdził pół żartem, pół serio 
„No jeszcze tylko trzydzieści lat pracy, a 
potem nareszcie będę szczęśliwy”. Nieza-
leżnie jednak od naszej postawy, musimy 
przyznać, że praca stanowi ważną część 
naszego życia. Słowo praca występuje w 
Biblii wiele razy. W 1 Mż Bóg daje się po-
znać jako Stworzyciel Nieba i Ziemi, czyli 
jest Bogiem pracującym. Bóg czerpał za-

dowolenie ze swojej pracy i był w pełni 
usatysfakcjonowany swoim dziełem. W 
1 Mż czytamy „spojrzał na wszystko co 
uczynił, a było to bardzo dobre”. Piękno 
i doskonałość Bożego Stworzenia wyra-
żają słowa Ps 19 „Niebiosa opowiadają 
chwałę Boga, a firmament głosi jego dzie-
ła”. Stwarzając człowieka na swój obraz 
i podobieństwo, umieścił go w ogrodzie 
Eden i nakazał pracować. Człowiek miał 
rozmnażać się, napełniać ziemię, pano-
wać nad wszelkimi zwierzętami i czynić 
ją sobie poddaną. Zgodnie z nakazem 
swojego Stworzyciela przez sześć dni 
miał pracować, a siódmego odpocząć. 
Innymi słowy człowiek został powoła-
ny jako twórczy zarządca Bożych dóbr, 
ponieważ „Pańska jest ziemia i to, co ją 
napełnia. Świat i ci którzy na niej miesz-
kają”. Ps 24. Bycie zarządcą to nie tylko 
przywilej, ale i wielka odpowiedzialność 
za powierzone zadanie. Do tego zada-
nia zostaliśmy wyposażeni przez Boga 
w różnorodne zdolności i umiejętności, 
abyśmy mogli używać je i cieszyć się z re-
zultatów naszej pracy. Przemawiającym 
przykładem jest budowanie Namiotu 
Zgromadzenia na pustyni przez naród 
izraelski, który wędrował  do Ziemi Obie-
canej. Każdy Izraelita z rozkazu Mojże-
sza miał przydzielone  zadanie. Niektó-
rzy przynosili  materiały na wykonanie 
namiotu i na wszelka służbę w nim. Inni 
wprawieni w rzemiośle wykonywali kon-
kretną pracę. Czytamy, że Bóg napełnił 
Besalela i Oholiaba mądrością  i wszech-
stronną zręcznością w rzemiośle. Pomy-
słowością w wyrobach ze złota, ze srebra 
i miedzi. W szlifowaniu drogich kamieni 
do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej 
artystycznej robocie. Napełnił ich umie-
jętnością wykonywania wszelkich prac 

PRACA – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  CZY UDRĘKA ?
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rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hafciar-
skich. (2 Mż,35). Czytamy dalej, że kiedy 
Mojżesz obejrzał całe to dzieło, zobaczył, 
że zrobili je tak, jak nakazał Pan, to wte-
dy pobłogosławił ich. A kiedy Namiot 
Zgromadzenia był gotowy, to chwała 
Pana napełniła ten przybytek. Co na te-
mat pracy mogłaby powiedzieć kobieta, 
która przez autora Przypowieści Salomo-
na została nazwana „dzielną kobietą?” 
Studiując 31rozdział tej księgi możemy 
stwierdzić, że dominującą cechą tej oso-
by jest pracowitość, gdyż „nie jada chleba 
nie zapracowanego”. Jest zaangażowana 
nie tylko w sprawy domowe, ale z ocho-
tą włącza się w wiele spraw poza domem 
pomagając biednym i samotnym. Po-
siada wiele zdolności rękodzielniczych. 
Nie tylko wykonuje ubrania dla siebie i 
swojej rodziny, ale część z nich sprzeda-
je. Jest energiczna i bardzo przedsiębior-
cza. Można ją porównać do współczesnej 
kobiety biznesu. Na pewno  są chwile, 
gdzie czuje się zmęczona i przepraco-
wana, ale siłę do dalszego trudu czerpie 
od Boga. To sprawia, że nie jest zgorzk-
niała, nie narzeka, ale „z uśmiechem na 
twarzy patrzy w przyszłość”. Apostoł Pa-
weł, człowiek powołany do pracy misyj-
nej nie wstydził się pracy fizycznej. W 2 
Tes 3 rozdział napisał „ani też u nikogo 
nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie 
i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, 
żeby dla nikogo z was nie być ciężarem… 
kto nie pracuje, niechaj też nie je”. Jak 
zmienić nastawienie do pracy, żeby nie 
stała się nudną rutyną i tylko sposobem 
zarabiania na życie. Często dzielimy na-
sze życie na religijne, gdzie pełni zapału 
angażujemy się w pracę dla Boga i świec-
kie, gdzie oddzielamy Boga od naszej co-
dzienności. Apostoł Paweł wskazuje nam 
na źródło właściwego podejścia do pracy 
„Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako 
dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc że od 

Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzic-
two, gdyż Chrystusowi Panu służycie.” 
(Kol,3,23). Każda czynność, nawet ta naj-
bardziej prozaiczna, której nikt nie widzi, 
a tym bardziej nie docenia, ma znaczenie 
dla Tego, który nas stworzył. Tylko Bóg 
może zmienić nasze nastawienie i moty-
wację do pracy. To wymaga jednak po-
wierzenia Bogu w codziennej modlitwie 
każdego dnia ze wszystkimi obowiązka-
mi, które mamy do wypełnienia. A wtedy 
pomimo włożonego trudu i wysiłku mo-
żemy przeżywać radość i spełnienie, zaś 
świadomość Jego obecności będzie wpły-
wała na  nowy styl życia, zgodny z biblij-
nymi wzorcami. Przejawem tego będzie 
m.in. rzetelność, solidność, uczciwość, 
spolegliwość, prawość, czy odpowie-
dzialność. Musimy być świadomi tego, że 
ze wszystkiego ostatecznie rozliczy nas 
Bóg. W podobieństwie o talentach Jezus 
wyraźnie wskazuje, że mamy być sługa-
mi dobrymi i wiernymi w tym co nam 
powierzono, czyli mamy właściwie dys-
ponować naszymi dobrami, umiejętno-
ściami, możliwościami, czasem. A wtedy 
w nagrodę za wierność Bóg poszerzy gra-
nice naszej odpowiedzialności i powierzy 
nam jeszcze więcej. Mój stosunek do pra-
cy i postawa w czasie jej wykonywania 
są najlepszą okazją do wskazywania na 
Boga, którego dzieło wykonujemy. Nic 
nie przemawia mocniej niż nasze czyny 
i nasza praca. A wtedy praca stanie się 
błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale 
i dla innych.

Henryka Szarzec



9      INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2014        

A był pewien człowiek bogaty (...) i 
pewien żebrak, imieniem Łazarz. I stało 
się, że umarli.

 (...) Abraham zaś rzekł: Synu, po-
mnij, że dobro swoje otrzymałeś za swe-
go życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz 
on tutaj doznaje pociechy, a ty męki 
cierpisz (...) Łk16,19-31

Drogie siostry i drodzy bracia w Jezu-
sie Chrystusie!

Na początku chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować, za zaproszenie na 
to dzisiejsze święto, tutaj do Waszej Para-
fii. Chciałbym przekazać również pozdro-
wienia i życzenia Bożego błogosławień-
stwa od Parafii Bielsko.

Tekst, który wybrałem, jako podstawę 
tego rozważania, moim zdaniem bardzo 
dobrze pasuje do myśli, które związane 
są z kościołem, myśli, które przychodzą 
do głowy, kiedy zastanawiamy się jaki jest 
dzisiejszy, współczesny Kościół, Chrześci-
jański? Jaka jest moja parafia? Jaka jest 
Parafia w Cisownicy? 

W Ewangelii Łukasza, w tym odczy-
tanym przed chwilą fragmencie możemy 
dostrzec - dwa światy, które jak sięgnąć 
pamięcią, zawsze towarzyszyły ludzkości 
w jej codziennym życiu. Pierwszym z nich 
jest świat ludzi zamożnych, którzy nie 
musieli liczyć się z groszem, którzy mogli 
decydować o losie swoim i innych, którzy 
nie znali uczucia głodu, którzy nigdy nie 
zaznali nędzy.

I drugi świat – świat tych, ubogich, 
którzy byli zmuszeni, nie tylko ciężko 
pracować, ale często nie mogących o so-
bie samych stanowić, a ich życie w wielu 
przypadkach zależało od łaski i niełaski 
tych bogatych.

KAZANIE WYGŁOSZONE NA PAMIĄTCE
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W CISOWNICY

– KS. KRZYSZTOF CIENCIAŁA

W czasach Jezusa ten podział był bar-
dzo wyraźnie widoczny. Na każdym kro-
ku spotykali się z nim także i słuchający 
Jego słów. Dlatego też Zbawiciel użył do 
zobrazowania swojej nauki przypowie-
ści, a w niej powołał się na los dwóch lu-
dzi, z których jeden należał do bogatych, 
drugi zaś do najuboższych. Jak mogły się 
kształtować ich wzajemne relacje? Znali 
się zapewne tylko z widzenia i to „dalekie-
go od siebie widzenia”. Biedak kiedy z za-
zdrością i nadzieją patrzył w stronę domu, 
w którym mieszkał bogacz, może liczył na 
to, że za którymś razem ten drugi zwró-
ci uwagę na jego niedolę i rzuci, zamiast 
psom, właśnie jemu resztki ze swego sto-
łu. Bogaty może nawet nie zwracał uwagi 
na tego leżącego gdzieś pod jego pałacem, 
chorego, przymierającego głodem biedaka. 
A jeśli go widział, na pewno jedynym uczu-
ciem, jakie nim władało, była pogarda.

W przypowieści, którą dziś mamy 
przed swoimi oczyma zauważyć możemy 
jedną ważną rzecz. Ten bogaty człowiek 
jest bezimienny. Biedak jest jedyną osobą 
w przypowieściach, którą Jezus nazywa po 
imieniu. To imię nie jest przypadkowe, Ła-
zarz po hebrajsku znaczy „Bóg pomoże”.
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Łazarz umarł. Jego życie nikogo nie 
interesowało, dlatego też zapewne i jego 
śmierć nie wzbudziła w nikim nawet naj-
mniejszego zainteresowania. Nikt nie 
przyszedł na jego pogrzeb, został pewnie 
wrzucony do jakiegoś dołu i zasypany.

Za życia żaden człowiek nie był zain-
teresowany w tym, co miał on do powie-
dzenia. Po śmierci jednak to właśnie on 
dochodzi do głosu. Możemy wyobrazić 
sobie jak mówi: „Teraz jest mi dobrze”. 
Nie tak jak przedtem, kiedy ciągle chodzi-
łem głodny.

O pożywienie musiał walczyć z psami 
wyrywając im to, co rzucali ludzie bogaci z 
nadmiaru pożywienia, którego nie byli w 
stanie zjeść. A kiedy zachorował, nie miał 
za co iść do lekarzy. Siły go opuszczały i 
już po niedługim czasie nie był w stanie 
walczyć z psami o kęs pożywienia. Jego 
życie stało się mniej warte od życia psa. A 
przecież w mieście, w którym żył, było tak 
wielu pobożnych ludzi, którzy na każdym 
kroku chwalili się jak to pomagają bied-
nym. Czyżby żaden z nich nigdy go nie za-
uważył? Przecież wśród tych tłumów ludzi 
którzy codziennie mijali go na ulicy mu-
sieli znajdować się i ci, którzy zajmowali 
się wspieraniem najbiedniejszych. Zacze-
piał ich, rozmawiał z nimi, opowiadał o 
swojej niedoli. A oni nie brali go na serio.

Teraz wszystko się zmieniło. Po śmier-
ci to on jest w miejscu gdzie istnieje 

wieczne szczęście. A tam na dole w ogniu 
piekielnym męki cierpi ten, u którego 
przed domem leżąc owrzodziały, spędził 
ostatnie dni, ostatnie chwile swego życia, 
zanim umarł. Ten bogacz, na pewno, miał 
wspaniały pogrzeb. Cała pozostała rodzi-
na odprowadzała go na miejsce wieczne-
go spoczynku. Teraz jednak cierpi. Nie-
wyobrażalne cierpienia są jego udziałem.

Zauważa jednak biedaka – Łazarza, 
który jest w niebie. Po raz pierwszy do-
strzega w nim kogoś, kto przedstawia ja-
kąkolwiek wartość. To nie jest ten umie-
rający z nędzy i głodu człowiek leżący u 
wejścia do jego pałacu. Role się odwróci-
ły. Przejrzał na oczy, ale było już za późno. 
Jego zaślepienie, które było udziałem ca-
łego jego egzystowania na ziemi odegrało 
w jego życiu kolosalną rolę. Cóż z tego, 
że to dostrzegł skoro nie był w stanie nic 
zrobić. Mówi z błagalnym tonem: „Ojcze 
Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij 
Łazarza aby umoczył koniec palca swego w 
wodzie i ochłodził mi język, bo męki cier-
pię w tym płomieniu”. Ale okazuje się, że 
przepaść między piekłem i niebem jest tak 
wielka, że nawet tego nie da się uczynić.

Czy warto było być tak zaślepionym 
swoim dobrobytem i wygodnym, dostat-
nim życiem, że nie było się w stanie do-
strzec nic innego?

Jezus w swojej przypowieści wyraźnie 
stając po stronie Łazarza ukazuje nam 
prawdę o tym, że nie tak Bóg pragnie aby 
wyglądał świat.

Czy to stwierdzenie daje nam dziś po-
wody do myślenia? Większość z nas, po-
mimo, że nadal panuje na świecie bardzo 
wyraźny podział na biednych i bogatych, 
większość z nas znajduje się gdzieś po-
środku. Nie należymy ani do tych najbo-
gatszych, ani do tych najbiedniejszych 
i może właśnie dlatego żyjemy w prze-
świadczeniu, że te słowa Jezusa nas nie 
dotyczą. Nie jesteśmy tymi, którzy mają 
za dużo, a więc poniekąd jesteśmy zwolnie-



11      INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2014        

ni od odpowiedzialności za biednych – nie 
mamy się przecież za bardzo z nimi czym 
dzielić. Nie jesteśmy, pomimo różnych sy-
tuacji w życiu, też tak ubodzy jak ten Ła-
zarz, który leżał chory u drzwi bogacza.

A jednak, pomimo wszystko powinni-
śmy próbować odnaleźć się w tej historii. 
Powinniśmy odnieść ją do naszego życia, 
bo mówi ona o zaślepieniu w życiu bez-
względną gonitwą za szczęściem i bez-
myślnym zaspokajaniem swoich celów 
i ambicji. A to nie służy budowaniu spo-
łeczności między nami, społeczności, któ-
ra opiera się powinna na ciągłym dostrze-
ganiu wokół siebie drugiego człowieka, a 
więc na tym, co tworzy kościół.

Pewna stara perska historia opowiada 
o człowieku, który miał tylko jedno pra-
gnienie: chciał posiadać całe złoto tego 
świata. Była to myśl tak pożądliwa, że 
niszczyła zarówno jego serce, jak i umysł. 
Nie mógł się zdobyć na żadne inne pra-
gnienie; nie miał żadnego innego pożąda-
nia, jak tylko pragnienie złota.

Kiedy przechodził koło sklepów w 
swoim mieście, widział tylko wystawy 
złotników. Nie dostrzegał innych cudow-
nych rzeczy. Nie zwracał uwagi na ludzi, 
nie podnosił oczu w stronę błękitnego 
nieba, nie czuł zapachu kwiatów.

Pewnego dnia nie potrafił już po-
wstrzymać swojej żądzy: wbiegł do sklepu 
ze złotem, rzucił się na wystawę i zaczął 
zapychać kieszenie złotymi bransoletkami, 
naszyjnikami, drogocennymi kamieniami, 
obrączkami i szpilkami. Nietrudno przewi-
dzieć, że w momencie opuszczania sklepu 
został zaaresztowany. Jeden z wyprowa-
dzających go żandarmów powiedział: „Jak 
mogłeś myśleć, że ci się to uda? Przecież 
w sklepie było pełno ludzi” Naprawdę? – 
zdziwił się mężczyzna – w ogóle ich nie do-
strzegłem – widziałem jedynie złoto.

Gdybyśmy mieli chwilkę czasu na za-
stanowienie, na pewno znaleźlibyśmy 
szybko wiele przykładów z naszej rzeczy-

wistości, w których można byłoby mó-
wić o ludziach, którzy są tak zaślepieni 
dążeniem do obranego przez siebie celu, 
że nie dostrzegają innych, którzy są obok 
nich. Począwszy od polityków, którzy za 
wszelką cenę dążą do sukcesu wybor-
czego. Poprzez biznesmenów, twardo 
wykorzystujących każdą nadarzającą się 
okazję do tego aby, bez względu na in-
nych, zarobić jak najwięcej pieniędzy, aż 
po każdego zwykłego człowieka, który dla 
zaspokojenia swoich, czasami naprawdę 
niewiele znaczących, ambicji jest w stanie 
zamknąć oczy i nie widzieć krzywdy jaką 
wokoło siebie wyrządza.

Z tego właśnie zdał sobie sprawę także 
i bogacz, który został postawiony w kon-
frontacji z Łazarzem. W momencie, kiedy 
wiedział, że dla niego jest już za późno, 
pomyślał o swoich bliskich, którzy prze-
cież żyją tak samo jak on, i tak samo jak 
jego zaślepia ich bogactwo i władza. Czy 
dla nich też jest za późno? Ten bogacz 
prosi: „Ojcze poślij Łazarza do domu mo-
jego ojca, mam bowiem pięciu braci, nie-
chaj złoży świadectwo wobec nich, aby i 
oni nie przyszli na to miejsce męki”

On wiedział, że dla niego nie ma ra-
tunku. Jednak dzieje się coś, co być może 
nie było w jego życiu rzeczą oczywistą. Być 
może po raz pierwszy pomyślał o innych. 
Otworzyły się jego oczy, dostrzegł wokoło 
siebie także i drugiego człowieka.
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Abraham jednak odpowiedział mu na 
jego prośbę w sposób, którego się nie spo-
dziewał. Przecież mają Słowo Boże. Nic 
więcej mieć nie potrzebują. Tam przecież 
wszystko zostało zapisane. Jeśli jednak 
to lekceważą, jeśli są nadal ślepi na to, co 
sam Bóg ma im do powiedzenia, to nikogo 
nie posłuchają.

Kiedy zastanawiamy się nad tym 
wszystkim. Takie święto, jak dziś tutaj w 
Cisownicy, pamiątka poświęcenia kościo-
ła jest do tego najlepszą okazją. To łatwo 
możemy się zorientować, że przecież dziś 
mamy dokładnie taką sama sytuację. 
Mamy Słowo Boże, mamy Ewangelię, 
mamy kościoły, w których bez żadnych 
ograniczeń możemy spotykać się, aby 
zastanawiać się nad Bożym Słowem, aby 
modlić się i chwalić Boga, jeszcze więcej 
– mamy Słowa Zbawiciela Świata Jezusa 
Chrystusa, który mówi do nas za pomocą 
zrozumiałych i jasnych przecież przykła-
dów. A jednak coraz więcej ludzi nie tylko 
jest w swych dążeniach, w tym wyścigu 
jaki do domniemanego sukcesu i szczę-
ścia funduje nam na każdym kroku świat, 
w którym żyjemy zupełnie zaślepionych. 
Niestety coraz więcej ludzi ślepych jest 
także na Słowo Boże. To Słowo spływa 

po nich nie pozostawiając najmniejszego 
śladu. Dlatego te słowa jakie wypowiada 
Abraham w przypowieści Jezusa dotyczą 
także każdego z nas. „Jeśli Mojżesza i Pro-
roków nie słuchają, to choćby kto z umar-
łych powstał też nie uwierzą”.

Jaka zatem jest tak naprawdę nasza 
wiara? Jak wiele jest ona w stanie zmie-
niać każdego dnia w naszym życiu? Czy 
jesteśmy w stanie poświęcić naszą uwagę 
drugiemu człowiekowi – czy też jak ma-
wiają niektórzy – w dzisiejszym świecie 
nie ma darmowej pizzy? I przy każdym 
naszym geście, każdym słowie zamienio-
nym z drugim człowiekiem, drobnej po-
mocy w podświadomości tkwi przekona-
nie, że muszę mieć, ja sam z tego, jakąś 
korzyść?

Takie myślenie pozbawione jest całko-
wicie uczucia miłości, uczucia które sam 
Chrystus swoim słowem pragnie wpajać 
nam każdego dnia. Dlatego też niechaj 
wolno mi będzie zakończyć to rozważanie 
słowem, którym rozpoczęliśmy dzisiejsze 
nasze nabożeństwo „Kto was słucha, mnie 
słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. 
Niechaj te słowa Zbawiciela kształtują na-
szą myśl w dalszej drodze naszego życia. 
Amen.

„A odezwawszy się Piotr, rzekł do Je-
zusa: Mistrzu! Dobrze nam tu być". 

 Mk 9,5a;

Było to na wysokiej górze. Nie wiemy, 
którą wybrał Pan Jezus. Wyszedł na nią 
razem z Piotrem, Jakubem i Janem. Być 
może podczas wspinania się na tę górę - 
gdy szli w milczeniu - uczniowie zadawali 
sobie pytanie: „po co ten nasz wysiłek?", 
„po co takie trudne wychodzenie?,, jeśli 

„DOBRZE NAM TU BYĆ!”
PRZEMÓWIENIE SPOWIEDNIO-KOMUNIJNE

DO KONFIRMANTÓW

masz swój cel w tym, aby nas czegoś na-
uczyć, to mogliśmy zostać na dole!" Lecz 
Jezusowi chodziło o coś więcej niż zwy-
kłą naukę. Na tej górze ci trzej uczniowie 
ujrzeli Jezusa odmienionego na twarzy i 
w wyglądzie. Twarz Jezusa jaśniała jak 
słońce, a jego postać okryła lśniąca, biała 
szata. Wprowadziło to uczniów w zdu-
mienie, pewnego rodzaju zachwyt, ale 
też w zakłopotanie, które przerodziły się 
wkrótce w uczucie strachu - szczególnie 
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nie konfirmacyjnym, gdy wydawać by się 
mogło, że to jest już osiągnięty ten naj-
wyższy szczyt, szczyt nie tylko wiedzy o 
Bogu, o Słowie Bożym, o Kościele, ale też 
szczyt duchowej łączności ze swoim Zba-
wicielem, okazuje się, że Jezus prowadzi 
Was dalej. On mówi Wam: „idźmy dalej 
i wyżej!" I tak, jak wtedy uczniowie na 
tej wysokiej górze, tak i Wy dzisiaj sto-
icie przed Bogiem, który z jednej strony 
jest takim Przyjacielem na co dzień, jest 
Jezusem, z którym idziecie każdego dnia 
przez życie, a z drugiej strony jest Tym, 
Który lśni swa mocą i wielkością i w Swej 
Boskości grzechy odpuszcza. Jeśli jest to 
dzisiaj taka Góra, która obok radości na-
pełnia Was uczuciem bojaźni i drżenia, 
to jest to ten zdobyty szczyt na którym 
możecie powiedzieć: „dobrze mi tu być." 
Dlatego przystąpcie przed oblicze Świę-
tego Boga z radością i pokorą, wyznajcie 
Mu swój grzech i przyjmijcie chleb i wino 
- prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pana 
Jezusa czystym sercem. Amen!

Tadeusz Gluza

wtedy, gdy zobaczyli, że obok Jezusa po-
jawili się Eliasz i Mojżesz, ci którzy przy-
szli tam z innego świata, świata do które-
go kiedyś zostali wzięci. Dlatego wydaje 
się to nielogiczne, ale pomimo takiego 
stanu, lęku który czuli, Piotr mówi: „Mi-
strzu dobrze nam tu być".

Drodzy Konfirmanci!
Przeszliście drogę od chrztu, aż do 

tej chwili. To była wędrówka z Jezu-
sem i z tymi, którzy Wam o Nim mówi-
li. Najpierw byli to rodzice, a potem ci 
nieodzowni, zawsze najbliżsi - babcie i 
dziadkowie. Potem wędrówka prowa-
dziła przez przedszkole i szkołę Była 
nauka religii prowadzona przez kateche-
tów, a na koniec nauka konfirmacyjna z 
księdzem Markiem. Wszystkie etapy tej 
wędrówki były wspinaniem się wyżej i 
wyżej. I może też pytałaś lub pytałeś „po 
co ten wysiłek?" Może mówiłeś: „wejdę 
na ten szczyt, ale tam nic nie ma i niko-
go nie ma, a Bóg jest taki sam na dole, 
jak i na górze." Masz rację. Bóg tak, ale 
czy ty? Piotr powiedział: „dobrze nam 
tu być". On chciał przedłużyć tę chwi-
lę, zaproponował nawet, że rozbije tam 
trzy namioty. Jednakże Jezus nic mu 
na tę propozycję nie odpowiedział. Czy 
wiecie dlaczego? Ponieważ wiedział, że 
to nie jest ani najwyższa, ani ostatnia 
góra na którą ich poprowadzi. I tak bę-
dzie Dziewczęta i Chłopcy! Wejdziecie na 
wiele szczytów. One odkryją przed Wami 
nową perspektywę, bo zaiste z góry wi-
dać inaczej - dalej, szerzej. Z góry odkry-
wa się zawsze coś nowego i jest zachwyt, 
i chce się tę chwilę przedłużyć w jej ulot-
ności. Tak też jest w życiu duchowym 
człowieka. Szczególnie w życiu ducho-
wym. Obyście mieli jak najwięcej takich 
chwil, gdy powiecie Bogu i samym sobie 
„dobrze mi tu być, ale iść muszę dalej, tu 
nie rozbiję swojego namiotu". I nawet po 
tak pięknie zdanym przez Was egzami-
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Zakończyły się wakacje. Nowy Rok 
Szkolny rozpoczęliśmy w Kościele. Te-
matem przewodnim była w tym roku 
„mądrość". „Idziecie do szkoły, aby tej 
mądrości szukać" - mówił do uczniów 
na wstępie ksiądz Marek, a potem przy-
toczył fragment Słowa Bożego mówią-
cy o człowieku, który znalazł mądrość: 
„Błogosławiony człowiek, który znalazł 
mądrość" (Prz 3,13). W rozważaniu na-
tomiast, podjął temat wiary i wiedzy. Czy 
te wartości się wykluczają? Bynajmniej! 
Mogą współistnieć. Mają też wiele cech 
wspólnych. Obie na literkę „w". Wiedzę 
zdobywa się m.in. przez czytanie ksią-
żek, wiarę przez czytanie Biblii. O wiedzy 
rozmawiasz z nauczycielami, o wierze 
z Bogiem. Choćbyś został profesorem 
matematyki to stwierdzisz, że jeszcze i 
tutaj wiele jest do odkrycia i nie wszyst-
ko rozumiesz, a osiągając coraz większe 
poznanie Boga przez swoją wiarę, stwier-
dzisz, że nie ogarniesz Go w Jego Wiel-
kości. Ja zaś mówiłem o modlitwie króla 
Dawida, który prosił Boga o rozum, aby 
nauczył go przykazań Bożych. Te słowa 
na koniec wszyscy głośno powtórzyli. 
Może je zapamiętamy i przypomnimy 
za dziesięć miesięcy? - „Daj mi rozum, 

abym się nauczył przykazań Twoich!" (Ps 
119,73b) W trakcie nabożeństwa podzię-
kowaliśmy w modlitwie Panu Bogu za 
opiekę podczas wakacji i powierzyliśmy 
Mu Nowy Rok Szkolny. Śpiewaliśmy tak-
że pieśni: „Kiedy ranne..„Kto da swym 
dzieciom dobre wychowanie..." oraz „Z 
Bogiem, z Bogiem, każda sprawa..." Na 
koniec przyjęliśmy błogosławieństwo i 
przeszliśmy do Szkoły, w której uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło 
się na sali gimnastycznej. Wydaje się, że 
jeszcze liczniej niż w minionych latach 
obecni byli rodzice i opiekunowie. Może 
za sprawą pierwszoklasistów, których w 
tym roku jest trzydziestu jeden. Uczęsz-
czać będą do dwóch klas. Wychowawczy-
nią klasy pierwszej „a" została Pani Edyta 
Lanc, która w poprzednim roku była wy-
chowawczynią oddziału przedszkolnego 
w naszej szkole. Wychowawczynią klasy 
pierwszej „b" jest Pani Krystyna Sztwiert-
nia. Pierwszoklasiści zostali pasowani na 
uczniów, otrzymali dyplomy i rogi obfi-
tości, a ich starsi koledzy i koleżanki z 
klasy czwartej powitali ich wierszykami. 
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
zaszczycili swą obecnością radni naszego 
sołectwa, Panowie, Bogusław Konecki 
i Artur Więcław oraz proboszcz, ksiądz 
Marek Twardzik. Sołtys wsi, Pan Fran-
ciszek Giecek, nie mogąc przybyć, prze-
kazał dla wszystkich pozdrowienia, zaś 
uczniom życzył „tylko najlepszych ocen". 
Dziękujemy również za życzenia złożone 
przez Radnych, a ja wyrażam szczegól-
ne podziękowania dla obu Panów. Panu 
Bogusławowi Koneckiemu szczególnie za 
poprzedni rok i wsparcie przy organizacji 
oddziałów przedszkolnych w Cisownicy i 
Równi, Panu Arturowi Więcławowi za 

Z ŻYCIA SZKOŁY W CISOWNICY
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minione osiem lat współpracy i zaanga-
żowania w wielorakie przedsięwzięcia 
na rzecz szkoły. Mam nadzieję, że nasza 
współpraca będzie nadal przynosiła ko-
rzyści dla szkoły i jej uczniów. Po uroczy-
stościach w cisownickiej szkole pojecha-

łem do szkoły w Goleszowie-Równi. Tam 
rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny o go-
dzinie dziesiątej. Przywitałem rodziców 
i uczniów oddziału przedszkolnego. Pani 
Ania Pieszka będzie miała sporo pracy. 
W grupie ma dziewięciu uczniów, którzy 
mają wyznaczony program dydaktyczno-
-wychowawczy i trzynaście dzieci młod-
szych.

Wszystkim nauczycielom naszej 
Szkoły, personelowi obsługi, uczennicom 
i uczniom, rodzicom i opiekunom życzę 
Bożej opieki i Jego błogosławieństw w 
Nowym Roku szkolnym.

Tadeusz Gluza

RELACJE Z BIEŻĄCYCH  WYDARZEŃ 
PARAFIALNYCH

KOLACJA PASCHALNA
Kielich, Baranek, chleb - tak dobrze 

znane nam symbole - wszystkie biorą 
początek od żydowskiego święta Pesach 
czyli Paschy.  Od ponad 34 wieków Żydzi 
zbierają się wokół stołu sederowego, aby 
wspominać, jak Bóg wybawił ich przod-
ków z niewoli Egipskiej (II Mojż.12), 
spożywają właściwe dla tego święta po-
trawy, podawane przy użyciu naczyń i 
sztućców zarezerwowanych wyłącznie na 
Paschę, śpiewają pieśni.

Na stole sederowym powinny się 
znaleźć następujące elementy:

– Hagada - książka opowiadająca 
historię Paschy

– trzy mace, każda owinięta w oso-
bą lnianą serwetkę

– opieczona kość udowa baranka, 
przypominająca baranka paschalnego

– pietruszka, symbolizująca nadej-
ście wiosny i nowe życie

– słona woda, mówiąca o łzach na-
rodu żydowskiego w niewoli egipskiej
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– pieczone jajko, przypominające 
ofiarę baranka paschalnego

– gorzkie zioła (chrzan), symbolizu-
jące gorycz niewoli

– charoset (jabłka, orzechy, cyna-
mon) symbolizujący zaprawę używaną 
poprzez Izraelitów podczas niewolni-
czych prac w Egipcie

– kielich do wina lub soku z wino-
gron, będzie on użyty cztery razy pod-
czas wieczerzy

– kielich Eliasza, napełniony winem, 
lecz nietknięty, w nadziei na pojawienie się 
Eliasza zwiastującego nadejście Mesjasza

– świecznik z dwoma świecami
– poduszka dla prowadzącego
– dodatkowe mace
– puste krzesło oczekujące na Eliasza.

(Hagada na Pesach)

Święto to jest ważne także dla chrze-
ścijan, ponieważ to właśnie podczas ży-
dowskiej Paschy Pan Jezus użył symboli 
ze stołu sederowego, by ustanowić Wie-
czerzę Pańską. Sakrament ten przypomi-
na  nam o duchowym odkupieniu przez 
krew doskonałego Baranka Bożego, któ-
ry oczyszcza nas  od grzechu (Jan, 1:29). 
Aby w pełni pojąć znaczenie Komunii, 
musimy zrozumieć istotę oraz symbolikę 
żydowskiego święta, od którego ona po-
chodzi.

Na taką Kolację Paschalną zaprosi-
li nas 14 kwietnia 2014r. do restauracji 
Pod Tułem Parafia ewangelicka w Dzię-
gielowie oraz Wspólnota Drzewo Oliwne 
z Warszawy. Była to wspaniała okazja do 
lepszego zrozumienia Bożego Słowa i po-
głębienia swojej wiary, a także niezwykły 
początek Wielkiego Tygodnia. Pastor Ka-
zimierz Barczuk, który celebrował kola-
cję oraz chór  żeński Halevaj z Trzyńca, 
przybliżyli nam symbolikę starożytne-
go  żydowskiego święta poprzez biblijne 
objaśnienia, świąteczne pieśni, a także 

tradycyjne hebrajskie błogosławieństwa. 
To niezwykłe wydarzenie pozwoliło nam 
w zupełnie inny sposób spojrzeć na Wie-
czerzę Pańską.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję 
zasmakować w  kuchni żydowskiej, po-
dano bowiem rosół z kluskami z macy, 
rybę po żydowsku z ryżem i szpinakiem 
oraz deser.

Ta wyjątkowa wieczerza zawsze koń-
czy się życzeniami: Leszana haba biru-
szalaim, co znaczy: W przyszłym roku w 
Jerozolimie

Radujmy się więc paschalnym sede-
rem. Niech on przybliży nas do Boga, 
który pragnie, abyśmy wszyscy, Żydzi i 
nie-Żydzi, poznali go osobiście.

S.M.

NABOŻEŃSTWO RADIOWE
W dniu 27 kwietnia w naszym koście-

le, niedzielne nabożeństwo było nagry-
wane dla potrzeb radia. Kazanie na tekst 
z Ewangelii Jana 10,11-16, dotykające 
metafory o dobrym pasterzu wygłosił ks. 
Marek Twardzik. Liturgię prowadził ks. 
Zbigniew Kowalczyk. W nabożeństwie 
śpiewał także chór parafialny oraz zespół 
młodzieżowy. Emisja tego nabożeństwa 
odbyła się w niedzielę za tydzień 4 maja 
w Programie 1 Polskiego Radia. 

 
JUBILEUSZ 25-LECIA CHÓRU 
Podczas niedzielnego nabożeństwa w 

dniu 11.05.2014r., chór mieszany naszej 
parafii obchodził swój jubileusz 25 lecie 
istnienia. W czasie nabożeństwa chór za-
śpiewał 8 pieśni, jako wyraz dziękczynie-
nia za 25 lat prowadzenia nas przez na-
szego Pana. Szczególny wydźwięk miała 
pieśń dziękczynna: "Dzwony", do której 
słowa napisała nasza utalentowana chó-
rzystka Krysia Grochal.

Po naszym występie otrzymaliśmy 
kwiaty i życzenia od posła na Sejm Pana 
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Czesława Gluzy, wójta Gminy Goleszów 
Pana Krzysztofa Glajcara, naszej Rady 
Parafialnej, chórku dziecięcego i innych. 
W modlitwie końcowej powierzaliśmy 
cały chór opiece Pana na dalsze lata na-
szej działalności. 

W sali parafialnej wspominaliśmy 
różne, ciekawe chwile przeżyte przez 
te 25 lat, przy bardzo dobrym obiedzie 
i ciastach. Na uroczystość zaprosiliśmy 
również byłych chórzystów i mamy na-
dzieję, że w najbliższej przyszłości wró-
cą zasilając nasz chór. Ciągle czekamy... 
Mogliśmy powspominać różne chwile z 
życia chóru, dzięki przygotowanej przez 
Jurka Zielinę i Bogusława Sikorę, mul-
timedialnej prezentacji, która pokazała  
bogaty dorobek  naszego chóru. Chro-
nologiczne przedstawienie wydarzeń z 
życia chóru, było możliwe, dzięki kro-
nice, która jest perfekcyjnie prowadzo-
na od samego początku przez Jadzię 
Ostruszkę.

Chór powstał 23.04.1989 roku z ini-
cjatywy ks. Jana Kozieła. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu ks. Kozieła i kilku para-
fian w chórze założycielskim były 62 oso-
by, z tej ilości 21 chórzystów śpiewa do 
dnia dzisiejszego. Chór w czasie swojej 
25 letniej działalności spotkał się około 
1000 razy na próbach, które od samego 
początku odbywają się w każdy piątek 
o godzinie 19.00 i prowadzone są przez 
dyrygenta Wiesława Jakubika. W cza-
sie tych 25 lat przewinęło się przez nasz 
chór około 124 śpiewaków. Niestety pię-

ciu chórzystów zmarło, wśród nich pani 
Irena Kisza, która pomagając naszemu 
dyrygentowi, przygotowywała żeńskie 
głosy, poza tym przepięknie śpiewała 
partie solowe z  Jankiem Gluzą. Do Pana 
odeszli również Bożena Śliwka, Jan Fa-
ruzel, Erwin Włosok, Jerzy Śliwka i Le-
onard Gross.  Chór występował przy róż-
nych okazjach w kraju m.in. w Karpaczu, 
Legnicy, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, 
Krakowie, Nowym Sączu, Wodzisławiu, 
Bytomiu, Giżycku, Mikołajkach, Sorkwi-
tach, Mrągowie, Lublinie, Warszawie 
oraz za granicą w Czechach, na Słowacji, 
Węgrzech, w Słowenii, w Niemczech, we 
Francji i we Włoszech.

Uczestniczymy też w diecezjalnych 
wiosennych i jesiennych zjazdach chó-
rów a także podczas innych uroczysto-
ści takich jak np. obchody rocznicowe, 
pamiątki założenia kościołów, nabożeń-
stwa ewangelizacyjne, żniwne, dożyn-
kowe, nabożeństwa konfirmacyjne, dla 
seniorów, z okazji ślubów, a także smut-
nych nabożeństw pogrzebowych. Obec-
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nie chór liczy 42 członków z czego 21 
osób to chórzyści założyciele. Od prawie 
3 lat duszpasterskim opiekunem chóru 
jest obecny proboszcz naszej parafii ks. 
Marek Twardzik. Nie sposób przytoczyć 
wszystkich wydarzeń, w których chór 
brał udział, było bardzo wiele spotkań, 
śpiewu w sytuacjach radosnych i także 
smutnych. Cieszymy sie, że przez tyle lat 
śpiewamy na chwałę Bogu i jeżeli Bóg da, 
to każdy z nas będzie to czynił jeszcze bar-
dzo długo. Zarząd naszego chóru pragnie 
podziękować ks. Janowi Koziełowi za za-
inicjowanie powstania chóru i za opiekę 
duszpasterską przez te wszystkie lata. 
Pragniemy podziękować także obecne-
mu proboszczowi ks. Markowi Twardzi-
kowi za wszelką pomoc i wspieranie nas 
we wszystkich sytuacjach związanych z 
działalnością naszego chóru. Serdecznie 
dziękujemy również naszemu wspania-
łemu dyrygentowi Wiesławowi Jakubi-
kowi za cierpliwość, wyrozumiałość i za 
duży trud włożony w przygotowanie no-
wych pieśni. Dziękujemy wszystkim chó-
rzystom, solistom, sympatykom, wszyst-
kim tym, którzy są w jakikolwiek sposób 
pomocni w działalności chórowej.

Halina Sikora

SPOTKANIE MĘŻCZYZN
W sobotę 24 maja odbyło się kolejne 

spotkanie dla mężczyzn. Tym razem je-
den z nas, p. Andrzej Goryczka opowie-
dział o swojej pasji, którą są góry. Od 
dziecka lubił chodzić po górach. Lecz nie 
myślał wtedy, że będą to takie wysokie 

góry. Pan Andrzej wraz ze swoim kuzy-
nem Robertem Karkoszka pokazali nam 
wspaniałe zdjęcia i opowiedzieli o swoich 
wyprawach w Tatry, Alpy, gdzie zdobyli 
kilka czterotysięczników, między innymi 
Dente del Gigante, czy najwyższy szczyt 
Alp i Europy Mont Blanc 4810 m npm. 
Jednak z czasem Alpy okazały się dla 
nich za niskie, więc wybrali się na eks-
cytującą wyprawę na Kaukaz, by zdobyć 
tam kilka szczytów, włącznie z najwyż-
szym szczytem Kaukazu Elbrusem, który 
wznosi się na wysokość 5642 m. Wszyscy 
z podziwem wsłuchiwaliśmy się w fascy-
nujące opowieści i nie mogliśmy nadziwić 
się pięknym zdjęciom. Była to także oka-
zja, aby zadumać się nad pięknem stwo-
rzenia. Nad tym jak Bóg wspaniale urzą-
dził ten świat i dał nam go we władanie. 
Ks. Marek Twardzik w krótkim wstępie 
powiedział o Górach Bożych, które miały 
wielkie znaczenie zarówno dla ludu Stare-
go jak i Nowego Testamentu. Wspomniał 
o górach: Moria - gdzie Abraham miał 
złożyć w ofierze Izaaka, Synaj – na której 
Mojżesz otrzymał Dekalog, Karmel - na 
której Eliasz dokonał sądu nad proroka-
mi Baala, czy Górze Oliwnej, Górze Prze-
mienienia i oczywiście o Golgocie. Był to 
ciekawy i miły wieczór, który na długo po-
zostanie w naszej pamięci. 

DZIEŃ  MATKI
Tegoroczny Dzień Matki obchodzili-

śmy w naszej parafii bardzo uroczyście. 
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Podczas niedzielnego nabożeństwa 25 
maja dzieci z chórku śpiewały dla wszyst-
kich mam chcąc przez to podziękować 
im za codzienną troskę, miłość i opiekę. 
Pieśni te były też wyrazem wdzięczności 
Bogu za mamusie, które są Bożym darem 
dla każdego dziecka. 

Zaś 26 maja, dokładnie w Dzień Mat-
ki nasze panie zorganizowały Kolację dla 
Kobiet w restauracji „Pod Tułem.”

PIĘKNO JEST W NAS
– MIĘDZY NAMI KOBIETAMI.
KOLACJA DLA KOBIET
„POD TUŁEM”
Wszystkie jesteśmy dziećmi tego sa-

mego Boga, stworzone na jego obraz i 
podobieństwo. Wszystkie nosimy w so-
bie piękno bożego stworzenia, piękno 
bożego dziecka.

Podobno nie ma brzydkich kobiet – 
są tylko kobiety nie kochane. Gdy ktoś 
nas kocha (nie ważne ile mamy lat i jak 
wyglądamy) czujemy się piękne, mą-
dre, dobre i wyjątkowe. Dzięki wielkiej  

różnorodności zarówno typów kobiecej 
urody, jak  i męskich gustów, wszystkie 
mamy szansę na miłość i udane życie 
osobiste. Pomimo upływającego czasu 
nasze wewnętrzne piękno sprawia, że w 
każdym wieku możemy być atrakcyjne i 
pociągające. Piękno kobiety - to nie tylko 
jej uroda, uroda trwa krótko, otrzymuje-
my  ją i tracimy, ale prawdziwe piękno 
tkwi w nas samych. Takie wewnętrzne 
piękno powinnyśmy w sobie odkrywać, 
rozwijać i pielęgnować prowadząc styl 
życia oparty na Bożej mądrości. Bóg wie 
najlepiej kim jesteśmy, jakie jesteśmy, 
czego pragniemy i w jaki sposób możemy 
to osiągnąć. Dzięki temu możemy odczu-
wać radość z życia, cieszyć się swoją ko-
biecością i otwartością na innych ludzi, 
oraz na nowe możliwości, jakie Bóg przed 
nami otwiera. Zatem w sposób zrówno-
ważony i konsekwentny, dbajmy o dobre 
relacje z Bogiem i o ile jest to od nas zależ-
ne – także z ludźmi, prowadźmy zdrowy 
tryb życia, dbajmy o zbilansowaną dietę, 
kondycję fizyczną, intelekt i urodę. Dzięki 
temu świadomie będziemy tworzyć pięk-
ny wygląd - nie tylko wewnętrzny, ale i 
zewnętrzny, nie tylko swój, ale i całego 
otoczenia. A więc do dzieła!

26 maja br. nasza Parafia zorganizo-
wała dla pań (każdego stanu i wieku) ko-
lację w restauracji „Pod Tułem, by wspól-
nie uczcić zarówno Dzień Matki jak i mi-
niony już Dzień Kobiet. Była to szczególna 
okazja, na której poruszony został bardzo 
ważny dla nas wszystkich temat patrzenia 
na siebie. Tak więc w pięknym otoczeniu 
rozmawiałyśmy o kobiecym pięknie.

Zaproszonymi przez pastorową Kasię 
Twardzik prelegentkami były: pani Nela 
Kłapa i nasza parafianka pani Mariola 
Lang (współwłaścicielka zakładu kosme-
tycznego w Cieszynie).

Pani Nela uświadomiła nam w jaki 
sposób Bóg patrzy na nas. Warto przej-
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rzeć się w Jego oczach, by spojrzeć na 
siebie z innej perspektywy. Często na-
sze wyobrażenie o sobie jest zupełnie 
zniekształcone, często wypaczone przez 
świat, wyglądamy w nim jak w krzywym 
zwierciadle. Warto przekonać się co Bi-
blia mówi na nasz temat.

Pani Mariola powiedziała nam z ko-
lei w jaki sposób wykorzystać dane nam 
przez Boga możliwości i umiejętności, by 
wydobyć na zewnątrz piękno, które no-
simy w sobie. Jak je podkreślić, wyeks-
ponować i podtrzymać, aby cieszyło nie 
tylko nas, ale i nasze otoczenie przez jak 
najdłuższy okres.

Pomiędzy wykładami historie z życia 
biblijnych kobiet – Ruty i Estery, przed-
stawiła nam pani Henia Szarzec, a Halin-
ka Macura i Anna Doryghi zaprosiły nas 
do wspólnego śpiewania. O uśmiech na 
naszych twarzach zadbała pani Krysia 
Grochal, recytując swój wiersz. 

Tak więc późnym wieczorem po do-
skonałej kolacji wracałyśmy do domów 
syte, w doskonałych humorach, podnie-
sione NA DUCHU, zainspirowane do no-
wych działań według konkretnych wska-
zówek naszych prelegentek. 

Pamiętajmy drogie Panie, że kobie-
cość, uśmiech i radość z życia – to pierw-
sze, co widzimy i co ludzie w nas dostrze-
gają! Dziękujmy za to Bogu!  

Krystyna Lazar

EGZAMIN I KONFIRMACJA
W niedzielę 18 maja podczas nie-

dzielnego nabożeństwa odbył się egza-
min tegorocznych konfirmantów. Po 
roku nauki konfirmacyjnej przyszedł 
czas na podsumowanie nie tylko nauki, 
ale przede wszystkim czas na podsumo-
wanie dotychczasowego życia z Bogiem. 
Gdyż to życie z Bogiem nie rozpoczęło 
się rok temu na nauce konfirmacyjnej. 
Ono rozpoczęło się od chrztu, przez każ-

dy kolejny dzień poznawania Boga, gdy 
rodzice małe dłonie swych dzieci do mo-
dlitwy składać uczyli, gdy czytali im hi-
storie biblijne, przyprowadzali na szkółki 
niedzielne, nabożeństwa czy lekcje religii. 
Wtedy ich wiara powoli wzrastała, przez 
kolejne lata stawała się troszkę trwalsza, 
dojrzalsza. Teraz zakończył się pewien 
etap, wcale nie ostatni! Rzekł bym nawet 
początkowy, gdyż wzrastanie w wierze ni-
gdy zakończyć się nie powinno i nie może!

Konfirmacja jest więc oprócz ślubo-
wania wierności Bogu, swego rodzaju 
wejściem w kolejny, nowy etap życia 
wiary. I na tej nowej, nieco doroślejszej, 
drodze życia z Bogiem życzymy im wiele 
Bożego błogosławieństwa, aby pogłębiali 
i wzrastali w swej wierze każdego dnia.

Do Konfirmacji, w niedzielę 1 czerwca 
przystąpili: Weronika Brożyna, Karolina 
Sztefek, Marzena Mirga, Marta Sliwka, 
Marek Fraj, Adam Woźniak, Mateusz 
Rusz, Marcin Miech, Filip Machalica, zaś 
tydzień wcześniej w sobotę 24 maja swo-
ją konfirmację w gronie rodziny przeży-
wała Jolanta Gluza. 
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PARAFIALNY PIKNIK
RODZINNY
Już po raz trzeci w niedzielę 8 czerw-

ca w Izbie Regionalnej u państwa Brze-
zinów odbył się Parafialny Piknik Ro-
dzinny! Nasze rodzinne świętowanie 
rozpoczęliśmy Słowem Bożym i modli-
twą, w której poprowadził nas ks. Marek 
Twardzik. A potem były: występy chórku 
dziecięcego, chóru męskiego i żeńskie-
go z partnerskiej parafii w Liptowskim 
Janie na Słowacji, program artystyczny 
klaunów z Centrum Misji i Ewangeliza-
cji, który był i pouczający i zabawny. Po 
za tym zamek do skakania dla dzieci, 
różne gry i zabawy, a dla nieco starszych 
strzelanie z łuku sportowego, możliwość 
zobaczenia samochodu rajdowego oraz 
spotkania z kierowcami rajdowym Jar-
kiem i Marcinem Szeja  oraz jak zwykle 
cegiełki z niespodzianką oraz licytacje: 
tortu, drzewa opałowego oraz prześlicz-
nego małego koziołka, sprawiły, że wszy-
scy dobrze się bawiliśmy. Do tego pyszne 
ciasta, jajecznica na boczku, kiełbaski z 
grilla, kaszoki z kapustą smakowały wy-
śmienicie. Znów było nas więcej ok. 250 
osób, a może i więcej.  

Na zakończenie  naszego pikniku, już 
na szkolnym boisku odbył się niezwykle 
zacięty mecz piłkarski, który zakończył 
się rzutami karnymi. Zwycięzcami byli 
wszyscy zawodnicy obu drużyn i kibice 
także. Niestety wszystko kiedyś się koń-
czy, wieczorem po sprzątaniu, ostatni 
zmęczeni, ale zadowoleni organizatorzy 
pikniku udali się do swoich domów na 
zasłużony odpoczynek. 

Dziękuję serdecznie radnym i ich ro-
dzinom, chórkowi, wszystkim członkom 
naszej Parafii na których barkach spo-
czywała organizacja naszego pikniku. 
Wszystkim hojnym ofiarodawcą i spon-
sorom pikniku i cegiełek z niespodzianką 
również serdeczne Bóg zapłać! 

Widoczna radość naszych dzieci, 
możliwość integracji, możliwość bycia 
ze sobą, przeżywania wspólnoty w para-
fialnej społeczności jest bezcenna. Dla-
tego, tradycyjnie już: „Do zobaczenia na 
Rodzinnym Pikniku Parafialnym już za 
rok!!!” 

Na nasz piknik przybyli też goście z 
partnerskiej Parafii w Liptowskim Janie 
na Słowacji. Chór męski oraz żeński wraz 
z ks. Piotrem Tajat przyjechali na nabo-
żeństwo na którym ks. Piotr wygłosił ka-
zanie, a chór męski zaśpiewał kilka pięk-
nych pieśni. Po nabożeństwie i małym 
posiłku udaliśmy się do pani Heni i pana 
Jurka Szarzec czyli do „Gajdzicówki”, a 
później wspólnie bawiliśmy się na na-
szym pikniku. Umówiliśmy się, że za rok 
to my udamy się do Liptowskiego Jana 
na ich święto parafialne, które obchodzą 
zawsze w pierwszą niedzielę września.                                                         

xmt
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PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA JANA CHRZCICIELA
W CISOWNICY

ła z Bielska. W uroczystości brali także 
udział: Poseł na Sejm RP Czesław Gluza, 
Wójt naszej Gminy Krzysztof Glajcar, 
śpiewał także nasz chórek dziecięcy. Po 
nabożeństwach księża, zaproszeni go-
ście, chóry oraz orkiestra spotkali się w 
sali parafialnej na okolicznościowym po-
częstunku.  

SPOTKANIE PARAFIALNE
O DUCHU ŚWIĘTYM

22 czerwca br. obchodziliśmy kolej-
ną, 33 pamiątkę poświęcenia kościoła 
Jana Chrzciciela w Cisownicy. Uroczyste 
nabożeństwa poprzedzone zostały po-
rankiem pieśni i muzyki religijnej. Nasz 
reformator Marcin Luter powiedział: 
„Bez wątpienia twierdzę, że poza teologią 
nie ma sztuki, która równać by się mo-
gła z muzyką. Tylko muzyka może ukoić 
ludzkie serca.” I tego ukojenia mogliśmy 
doświadczyć słuchając chóru mieszane-
go Gloria ze Skoczowa, naszego chóru 
oraz zespołu młodzieżowego. Przed i po 
nabożeństwie mogliśmy też wsłuchać się 
w piękne dźwięki Misyjnej Orkiestry Dę-
tej tym razem pod dyrekcją pani Małgo-
rzaty Rymorz.

Uroczyste nabożeństwa rozpoczęły 
się o godz. 10:00. Słowo Boże w kościele 
głosił ks. Tadeusz Makula z Żor oraz na 
placu kościelnym ks. Krzysztof Ciencia-

W sobotę 28 czerwca odbyło się ko-
lejne spotkanie (rodzinne), parafialne na 
którym gościliśmy Prezesa Synodu na-
szego Kościoła ks. Grzegorza Giemzę. Ks. 
Grzegorz jest także Dyrektorem Centrum 
Misji i Ewangelizacji oraz wykładowcą w 
Szkole Biblijnej gdzie wykłada miedzy 
innymi naukę o pneumatologii czyli o 
Duchu Świętym. Nasz gość, posługując 
się prezentacją multimedialną w bardzo 
przystępny sposób przedstawił zebra-
nym kim jest Duch Święty i jakie jest jego 
działanie i zadania, umiejscowił go w hi-
storii zbawienia, przypomniał też czym 
są i jakie są owoce i dary Ducha Świę-
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tego. Przestrzegł też, iż nie każdy duch 
od Boga pochodzi (I J 4,1; Dz 20,29; Mt 
7,15;). Zaznaczył także iż nauka o Duchu 
Świętym różni się nieco w różnych ko-
ściołach. Dotyczyło to głównie zagadnie-
nia Chrztu Duchem. Nasz gość nie zgo-
dził się z wyrażoną opinią zaznaczając, 
że egzegeci biblijni stoją na stanowisku 
iż integralną częścią Chrztu wodą w imię 
Boga, Jezusa i Ducha Świętego jest jed-
noczesne otrzymanie Ducha Świętego.   

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 
ORAZ NABOŻEŃSTWO
NA SPOWIEDZISKU

Niedziela 29 czerwca była dość ob-
fita w wydarzenia. Rano przeżywaliśmy 
nabożeństwo rodzinne na zakończenie 
roku szkolnego podczas którego najlep-
si uczniowie otrzymali nagrody książko-
we. Po południu zaś w leśnym kościele 
na „Spowiedzisku” odbyło się nabożeń-
stwo na którym śpiewał nasz chór pa-
rafialny, a kazanie wygłosił ks. Marek 
Twardzik. W kazaniu przybliżył i posta-
wił za wzór postacie dwóch apostołów 
Piotra i Pawła, gdyż właśnie w tym dniu, 
w kalendarzu świąt kościelnych, przy-
padało święto obu wielkich apostołów. 
W nabożeństwie także brali udział: dia-
kon Karina Chwastek-Kamieniorz oraz 
mgr Tadeusz Gluza.   

WYJAZD DO WROCŁAWIA

W dniach od 4 do 6 lipca, już po raz 
dziewiąty, tym razem we Wrocławiu, 
odbyło się Spotkanie Chrześcijan Eu-
ropy Środkowo - Wschodniej. Temat 
przewodni wokół którego skupiały się 
wszystkie spotkania brzmiał: Być wol-
nym w Chrystusie! W sobotę 5 lipca 
kilkunastoosobowa grupa naszych pa-
rafian z księdzem udała się do Wrocła-
wia aby wziąć udział w tym spotkaniu. 
Różnych możliwości spędzenia czasu 
było co niemiara: wykłady, semina-
ria, grupy biblijne, panele dyskusyjne, 
zorganizowane grupy zwiedzania mia-
sta, program dla dzieci, dla młodzieży, 
koncerty, warsztaty, targi możliwości… 
Każdy szukał czegoś dla siebie, zaś po 
południu wszyscy spotkaliśmy się na 
nabożeństwie głównym po którym peł-
ni wrażeń udaliśmy się z powrotem do 
Cisownicy. Myślę, że był to dobrze spę-
dzony czas.

DNI DOBREJ NOWINY 2014
Uczestnicy tegorocznych Dni Dobrej 

Nowiny, które odbywały się od 23 do 25 
lipca, podróżowali po Drodze do nieba, 
bo taki właśnie tytuł miał realizowany w 
tym roku cykl tematów, autorstwa pań-
stwa Neli i Zbigniewa Kłapa. 
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Podczas każdej podróży należy pa-
miętać o przestrzeganiu znaków drogo-
wych, co też wspólnie robiliśmy podczas 
każdego dnia zajęć. I tak w środę dzieci 
poznały znak myjni, który przybliżył im 
ważną prawdę, że to tylko Bóg może 
oczyścić od grzechu, o czym wszyscy 
zebrani przekonali się na biblijnym przy-
kładzie aramejskiego dowódcy Naamana. 

Drugi dzień to znak stacji obsługi 
technicznej, który z kolei pomógł zapa-
miętać prawdę, która mówiła, że Bóg 
może naprawić życie człowieka. 
W zilustrowania tego zdania pomogły 
dwa biblijne opowiadania: uzdrowienie 
przez Jezusa opętanego Gerazeńczyka i 

historia proroka Jonasza. W pierwszym 
przypadku naprawy potrzebowało całe 
życie Gerazeńczyka, a dzięki Jonaszowi 
przekonaliśmy się, że każdy może mieć 
„usterkę” potrzebującą Bożej interwen-
cji, którą w przypadku proroka było nie-
posłuszeństwo wobec Bożej woli.

Ostatni dzień wspólnych spotkań to 
znak telefonu, który ma przypominać, 
że zawsze możesz zawołać do Boga. 
Biblijna postać królowej Estery była do-
skonałym przykładem na pogłębienie i 
utrwalenie tej prawdy.

Codziennie też wszyscy mogli obej-
rzeć kolejną część filmu pt. Tajemnica 
Dzikiego Boru, nakręconego na podsta-
wie książki P. St. John. Nie zabrakło też 
wspólnego śpiewu, modlitwy i zabawy, 
choć nie zawsze dzieci mogły skorzystać 
z aktywności na świeżym powietrzu, a to 
ze względu na deszczową pogodę. Na ko-
niec każdego dnia czekał na uczestników 
poczęstunek oraz drobne niespodzianki, 
których część otrzymaliśmy od członków 
naszej parafii. Dziękujemy więc serdecz-
nie wszystkim, którzy w różnej formie 
przyczynili się do udanego przebiegu te-
gorocznych Dni Dobrej Nowiny.

Gabriela Sikora

WYCIECZKA NAJMŁODSZYCH
W sobotę 26 lipca uczestnicy Szkół-

ki Niedzielnej i Dni Dobrej Nowiny, 
wyruszyli wspólnie do Bielska – Białej. 
Pierwszym przystankiem w tej podróży 
było Studio Filmów Rysunkowych, czyli 
dom popularnych postaci: Bolka i Lol-
ka, Reksia czy lisa Leona. Po wizycie w 
studio przeszliśmy, zwiedzając rynek, 
do kościoła Zbawiciela. W kościele tym,  
należącym do parafii w Bielsku, swoją 
służbę przed laty pełnił również nasz 
proboszcz, ks. Marek Twardzik. Przed 
kościołem zrobiliśmy sobie wspólne 
zdjęcie przed jedynym w Polsce, stoją-
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cym na wolnym powietrzu, pomnikiem 
Marcina Lutra. 

Kolejny przystanek to bielskie Błonia, 
czyli duży teren rekreacyjny z boiskami 
i placem zabaw, z którego mogły korzy-
stać wszystkie dzieci. Nie zabrakło tu 
też słodkiego poczęstunku, który został 
przygotowany przez nasze panie z ci-
sownickiej parafii. W lesie sąsiadującym 
z Błoniami zobaczyliśmy stół ołtarzowy 
Jan, czyli jeden z tzw. leśnych kościołów. 
Po tych licznych atrakcjach czekał nas 
już tylko ostatni punkt naszej wycieczki, 
przez niektórych wyczekiwany już od sa-
mego początku jej trwania, czyli wizyta w 
McDonaldzie. 

Dziękujemy ks. Twardzikowi za zor-
ganizowanie tej udanej wycieczki, jak i 
wszystkim dorosłym wycieczkowiczom, 
którzy przyjęli na siebie rolę opiekunów 
nad najmłodszymi uczestnikami wyjazdu. 

Gabriela Sikora

MŁODZIEŻOWY WYJAZD
DO CZARNEJ GÓRY

Droga do Czarnej góry była bardzo 
długa i jakże bardzo męcząca. Wreszcie 
po trzech godzinach jazdy autokarem 
dotarliśmy na miejsce. Zostaliśmy przy-
dzieleni do swoich pokoi. Chwilę później 
zostaliśmy zawołani na obiad przygo-
towywany przez kilkoro z uczestników 
obozu. Po obiedzie odpoczywaliśmy. Po 
dłuższej chwili mieliśmy temat, który 
przygotowali nasi opiekunowie. Po kola-
cji  wszyscy rozeszli się do swoich pokoi, 
wciąż zmęczeni po długiej podróży. I tak 
minął pierwszy dzień.

5 sierpnia około południa grupa mło-
dzieży wyruszyła z ośrodka, aby pojeź-
dzić na gokartach. Po długiej wędrówce 
przez las w końcu dotarliśmy na miej-
sce. Podzielono nas na grupy, w których 
potem się ścigaliśmy. Po powrocie do 
ośrodka mieliśmy grilla, a potem temat. 
Po temacie obozowicze brali udział w za-
wodach typu: przeciąganie liny, bieganie 
z jajkiem itp.

Trzeciego dnia zaraz po śniadaniu 
wybraliśmy się na Termy ,,Bania" w Biał-
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ce Tatrzańskiej, gdzie czekały na nas ta-
kie atrakcje jak rwąca rzeka, jacuzzi czy 
zjeżdżalnie. Pogoda może nie dopisywa-
ła lecz  i tak wszyscy byliśmy w dobrych 
humorach. Po powrocie z basenów mie-
liśmy ognisko z kiełbaskami a później, 
o godzinie piątej był temat połączony z 
quizem, gdzie można było się wykazać 
wiadomościami o świecie. Wieczorem 
oglądaliśmy odcinki z serii ,,Miodowe 
lata", a o 23 poszliśmy do łóżek. To był 
na prawdę dzień pełen atrakcji!

W czwarty dzień naszego obozu w 
Czarnej Górze po śniadaniu pojechali-
śmy do Białki Tatrzańskiej. Gdy dotar-
liśmy pod wyciąg to podzieliliśmy się na 
dwie grupy, jedna poszło na bilard - krę-
gle a druga pojechała wyciągiem na Ko-
telnicę. Około czterdzieści minut później 
nastąpiła zmiana. Po skończonych atrak-
cjach wróciliśmy do domków na obiad. 
Następnie nasi opiekunowie zorganizo-
wali bitwę na balony z wodą. Po udanej 
mokrej zabawie był temat z którego mo-
gliśmy się dowiedzieć bardzo ciekawych 
rzeczy. Później nastąpił moment pysznej 
kolacji, a zaraz po niej  oglądaliśmy jak 
co wieczór Miodowe Lata.

Ostatniego dnia wycieczki po zjedze-
niu śniadania i posprzątaniu pokoi odbył 
się quiz wiedzy biblijnej poznanej i przy-
pomnianej na poprzednich tematach. 
Zwycięska drużyna dostała po siatce sło-
dyczy. Po konkursie było rozdanie nagród 
za różne konkurencję, np. najczystszy 
pokój, quizy. Później był czas wolny i szu-
kanie słodyczy na całym terenie obozu. Po 
wielu innych zabawach i innych rzeczach, 
wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Samuel Gogółka

WYCIECZKA CHÓRU
DO TORUNIA
W dniach 22.08.2014r. do 

24.08.2014r. chór nasz przebywał w To-

runiu i okolicach. Wyjechaliśmy rano w 
piątek. Pierwszym celem była parafia w 
Łodzi, gdzie dojechaliśmy w godzinach po-
łudniowych. Tam przywitał nas ks. Michał 
Makula i bardzo wyczerpująco przedstawił 
nam historię przepięknego kościoła św. 
Mateusza. Jest to duży kościół, który zo-
stał poświęcony w 1928 roku. W ostatnich 
latach przeszedł szereg remontów, dzięki 
pozyskaniu środków unijnych i  dotacji 
z różnych funduszy. Parafia liczy około 
600 wiernych, z czego w nabożeństwach 
uczestniczy około 200 osób. Pozytywnym 
zjawiskiem są wstąpienia do kościoła, 
dzięki którym stale wzrasta ilość wiernych 
w parafii. Po poczęstunku przygotowa-
nym dla nas przez parafian, zaśpiewaliśmy 
dwie pieśni, pożegnaliśmy się z ks. Makulą 
i udaliśmy sie w dalszą drogę.

W godzinach popołudniowych doje-
chaliśmy do Torunia. Po zakwaterowa-
niu się w Domu Studenta, wyruszyliśmy 
spacerkiem na Stare Miasto pod prze-
wodnictwem Pani Aleksandry Molin. 
Pani Ola w sposób bardzo profesjonalny 
i obrazowy opowiadała nam o ciekawych 
obiektach zabytkowych Starego Miasta 
Torunia. Wszyscy byliśmy zaurocze-
ni sposobem przekazu tych informacji. 
Szereg kościołów i obiektów ma historię 
związaną z protestantyzmem, a obecnie 
kościoły te są własnością kościoła kato-
lickiego. Nasi współwyznawcy posiadają 
kościół św. Szczepana, przy ulicy Wały 
Gen. Sikorskiego 14 oraz kaplicę przy 
ulicy Strumykowej 10. Przy ulicy Stru-
mykowej parafia posiada pokoje gościn-



27      INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2014        

ne, gdzie jednorazowo może zamieszkać 
20 osób. Położenie parafii jest bardzo 
korzystne, ponieważ znajduje się ona 
bardzo blisko centrum Starego Miasta. 
Do wieczora spacerowaliśmy po "sta-
rym" Toruniu słuchając bardzo uważnie 
naszej przewodniczki. Pełni wrażeń wró-
ciliśmy do hotelu.

W sobotę zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od "Muzeum piernika", gdzie każdy 
upiekł swój piernik, z ciasta przygotowa-
nego według starej receptury, w atmos-
ferze zabawy i dowcipów osób prowadzą-
cych. Po udanych zakupach w sklepie w 
"Muzeum piernika", poszliśmy dalej do 
muzeum podróżników, gdzie mogliśmy 
oglądać trofea i pamiątki zebrane przez 
torunianina, podróżnika, Toniego Hali-
ka i jego żonę Elżbietę Dzikowską. Na-
stępnym punktem programu było Plane-
tarium, gdzie oglądaliśmy seans "Osiem 
planet". Seans był bardzo interesujący, 
ale pokaz nocnego nieba i wygodne fo-
tele spowodowały, że większość osób z 
naszej wycieczki zmogła drzemka. Nieza-
przeczalnym relaksem był rejs statkiem 
"Wanda" po rzece Wiśle. Siedząc sobie  
wygodnie oglądaliśmy zabytki z trochę 
innej perspektywy, aniżeli podczas spa-
ceru z panią Olą. Można było podziwiać 
te przepiękne obiekty po raz kolejny. 
Po 45 minutowym rejsie poszliśmy spa-
cerkiem na obiad. Po krótkiej przerwie 
pojechaliśmy z panią Olą do Chełmna, 

oddalonego od Torunia o 46 km. Chełm-
no jest również miastem historycznym 
z wieloma pięknymi zabytkami, których 
historię przybliżyła nam pani Ola. Przez 
cały czas naszej wędrówki towarzyszyła 
nam piękna pogoda. W niedzielę uczest-
niczyliśmy w nabożeństwie w kościele 
św. Szczepana, na którym zaśpiewaliśmy 
5 pieśni. Byliśmy zachwyceni pięknym, 
gruntownie wyremontowanym kościo-
łem. Parafia liczy około 150 wiernych, 
z czego w nabożeństwach bierze udział 
około 40 do 50 osób.  Chór parafialny w 
Toruniu, prowadzony przez panią Alek-
sandrę Molin, liczy około 12 osób, głów-
nie są to osoby starsze. Po nabożeństwie 
zostaliśmy zaproszeni do kaplicy para-
fialnej przy ulicy Strumykowej, gdzie 
przy kawie, ciastach i piernikach, spę-
dziliśmy bardzo miłe chwile. Po obiedzie 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Chcie-
liśmy jeszcze zwiedzić Ciechocinek, ale 
ulewny deszcz pokrzyżował nam plany. 
Będziemy bardzo mile wspominać naszą 
wizytę w Toruniu, szkoda tylko, że tak 
mało osób pojechało z nami.

Halina Sikora

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
PIERWSZOKLASISTÓW
W niedzielę 7 września w naszej 

parafii już po raz trzeci miało miejsce 
błogosławieństwo pierwszoklasistów. 
Uczniowie którzy po raz pierwszy prze-
kraczają mury szkoły wchodzą w zupeł-
nie nowy etap swojego życia. Ważne, 
aby wchodząc w to nowe, szli razem z 
Bogiem i z Jego błogosławieństwem. 
Słowa wsparcia i zachęty wypowiedział 
mgr teol. dyrektor szkoły Tadeusz Glu-
za, a ks. Marek Twardzik zmówił modli-
twę, następnie odbyło się błogosławień-
stwo. Wszystkie dzieci otrzymały także 
w prezencie mały upominek w postaci 
książki.
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(…) Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,                                                  
i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 

1 Mż 1, 28 

          Czy wiecie kto i do kogo wypowiedział te słowa? Wypowiedział je Bóg do pierwszych 
ludzi, Adama i Ewy. Ojciec niebieski dał im wielki przywilej panowania nad wszystkimi 
żywymi istotami, które stworzył. Ale z tym przywilejem wiązała się również wielka 
odpowiedzialność za całe Boże stworzenie. Również i my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za 
wszystkie zwierzęta, które stworzył dla nas Pan Bóg. Czy pamiętasz, żeby zawsze napełnić 
miskę swojego pupila? Czy zawsze wychodzisz na spacer ze swoim czworonogiem? Czy 
dbasz o zdrowie swojego domowego zwierzaka? To właśnie jest odpowiedzialność za Boże 
stworzenie! 

    
   

      

       

  
Niebieskim kolorem 

zaznaczcie zwierzątko, które 
macie w domu.             

Zielonym otoczcie takie, 
które chcielibyście mieć. 

Potem możecie pokolorować 
wszystkie zwierzątka. 

Kącik dla   
dzieci 

   

 

 

 

 Za nami okres wakacyjnego wypoczynku, dla wielu z Was rozpoczął się czas nauki           
w szkole czy przedszkolu. Powrót do znanych już obowiązków lub początek całkiem czegoś 
nowego. Może niektórzy z Was obawiają się tego, co przyniesie dalszy okres roku szkolnego. 
Ale nikt z nas, dzieci czy dorosłych, nie musi się niczego bać. Dlaczego? Odpowiedź na to 
pytanie znajdziecie w biblijnym haśle miesiąca września.  

Musicie przejść szlak, zaczynając od litery w kółku. Napotkane po kolei litery musicie spisać 
na kreski poniżej. Jeżeli zrobicie to prawidłowo, otrzymacie słowa z 1 Księgi Kronik. 

Powodzenia! 
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         O tym, że Pan Bóg każdego z nas wspiera i wzmacnia, nie pozwala, żebyśmy się 
czegoś bali, pamiętał Jozue. To on był jednym z 12 zwiadowców wysłanych przez Mojżesza 
do Ziemi Obiecanej. Był synem Nuna, a pochodził z plemienia Efraima. I to Jozue właśnie, 
wraz z Kalebem, nie przestraszyli się potomków Anaka, którzy zamieszkiwali obiecaną 
Izraelitom przez Boga ziemię. To Jozue i Kaleb nie bali się zdobywania obwarowanych miast 
obcych plemion. Dlaczego? Bo pamiętali, że tak jak Bóg wyprowadził ich z egipskiej niewoli, 
tak samo Pan wprowadzi ich do ziemi, którą wcześniej On obiecał ich przodkom. 

          
 Pokoloruj Jozuego 
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               I to właśnie Jozue jest bohaterem kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Biblijnego Sola Scriptura, którego szczegółowy temat to: Jozue i sędziowie w Ziemi 
Obiecanej. Zachęcam wszystkich uczniów do zgłębiania historii tej kolejnej, biblijnej postaci. 
Możecie to zrobić, czytając z Księgi Jozuego rozdziały od 1 do 11 i od 20 do 24, oraz dwa 
pierwsze rozdziały z Księgi Sędziów. Tak mogą do konkursu z wiedzy o Jozuem i sędziach 
przygotować się uczniowie klas 4- 6 szkoły podstawowej. A dzieci z klas 1 – 3 mogą wziąć 
udział w konkursie plastycznym, o takim samym temacie, jak konkurs biblijny. Należy jednak 
swoje prace dotyczące Jozuego, wykonać jako wyklejanki z bibuły karbowanej – kuleczki. 
Szczegółowe informacje o obu konkursach możecie znaleźć w czasopiśmie Zwiastun, na 
stronie internetowej wydawnictwa Augustana, czy u swojego katechety. 

               Warto spróbować wystartować w tym konkursie, bo na pewno już część wydarzeń                  
z życia Jozuego jest Wam znana. Na przykład zdobycie pewnego miasta.  

Nazwę miasta poznacie, wykreślając z rzędu każdą drugą i trzecią literę. 
 
 

J V C E G S R F K Y L P C A Q H W Z O 
 
 
 

 
 

Pokoloruj obrazek 
 

 
         To miasto o grubych murach było pierwszą przeszkodą, którą Izraelici pod wodzą 
Jozuego, napotkali na swojej drodze, po przekroczeniu rzeki Jordan. Jednak Pan Bóg pamiętał 
o Jozuem i udzielił mu wskazówek, jak ma zdobywać Jerycho: Obejdziecie miasto wokoło, 
wy, wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez sześć dni. Siedmiu 
kapłanów nieść będzie przed Skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś 
obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą 
przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny 
okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy 
prosto przed siebie (Joz 6, 3 – 5). 
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               Pan Bóg wspierał Jozuego i Izraelitów, zdobyli Jerycho, a wieść o ich kolejnych 
zwycięstwach rozchodziła się po całej Ziemi Obiecanej. Dotarła też do Gibeonitów, którzy 
postanowili zabezpieczyć się przed atakiem Hebrajczyków. W jaki sposób? Udawali 
wędrowców z bardzo dalekiego kraju. Żeby wypaść w tym wiarygodnie ubrali na siebie 
zniszczone szaty, założyli przetarte sandały, zabrali suchy i pokruszony chleb. Gdy przyszli 
do Jozuego, poprosili go, żeby zawarł z nimi przymierze czyli umowę, dzięki której Gibeonici 
będą bezpieczni, Izraelici ich nie zaatakują. 
 

 
 

Pokoloruj Gibeonitów  
 

               Mimo pewnych wątpliwości, że może jednak ci wędrowcy nie przychodzą z tak 
daleka, jak sami twierdzą, Jozue zawiera z nimi przymierze. Gibeonici czują się bezpieczni. 
Jednak trzy dni po zawarciu umowy, Izraelici dowiadują się, że zostali oszukani. Nie mogą 
jednak ukarać Gibeonitów śmiercią, ale rozkazują im pracować dla siebie przy noszeniu wody 
i rąbaniu drwa. Resztę historii Jozuego poznacie, czytając wyznaczony do konkursu tekst 
biblijny, do czego jeszcze raz zachęcam. 

  
 
 
 
 

Gabriela Sikora 

 

 

 

 

 

Wstaw X                             
przy pracujących 

Gibeonitach,                        
a potem pokoloruj 

obrazek. 
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Historia znana wszystkim, zapisana 
na kartach Ewangelii według świętego 
Mateusza (19,16-22). Przedstawia ona 
sytuację, która jest także aktualna w dzi-
siejszym świecie, czyli niesamowity pęd 
za bogactwem. Jak wielu jest ludzi, dla 
których pieniądze znajdują się na naj-
wyższym miejscu, w ich osobistej hierar-
chii ważności? Prawda jest często bardzo 
bolesna. Wszyscy jesteśmy świadomi 
tego, iż w obecnym świecie pieniądze od-
grywają niebagatelną rolę. W ogromnej 
większości występuje zasada, że kto nie 
ma kasy jest nieszczęśliwy. Stąd docho-
dzimy do stwierdzenia, wbrew sławnej 
maksymie: pieniądze szczęście dają.

Kto z nas jest w stanie wyobrazić so-
bie sytuację, w której miałby wszystkie 
swoje skarby, oszczędności, dorobek ca-
łego swojego życia, w jednej chwili sprze-
dać i rozdać ubogim? Czy bylibyśmy w 
stanie to zrobić? Nie chciałbym wchodzić 
w sumienie, myśli każdego z osobna, jed-
nak uważam, że zdecydowana większość 
postąpiłaby jak wspomniany młodzie-
niec szukający życia wiecznego. Myślę, 
że jest on często, wydaje mi się mylnie, 
przedstawiany w bardzo negatywnym 
świetle, dlatego chciałbym stanąć w jego 
obronie. Nie mamy na jego temat zbyt 
wielu informacji. Nawet imię jest dla nas 
zagadką nie do rozwiązania. Czy możemy 
rzec, iż ten młody człowiek nie wierzył w 
Boga? Odpowiedź jest jednoznaczna- nie. 
Wczytując się w tę historię możemy do-
strzec, że praw zakonu, przykazań prze-
strzegał od młodości swojej. Analizując 
tylko tą wypowiedź możemy uznać go 
za człowieka wielkiej wiary. Przecież jak 
często nam, ludziom XXI wieku zdarza 
się nie przestrzegać przykazań. Przeana-

CO Z TĄ KASĄ? - O MŁODZIEŃCU,
KTORY SZUKAŁ ŻYCIA WIECZNEGO

lizujmy nasze życie. Czy możemy rzec, iż 
nigdy nie wypowiedzieliśmy fałszywego 
świadectwa przeciw drugiemu człowie-
kowi, czy zawsze miłowaliśmy swego 
bliźniego jak siebie samego, czy oddawa-
liśmy należną cześć naszym rodzicom? 
W postawionych przeze mnie pytaniach 
nie chodzi o to byśmy, w tej chwili, pró-
bowali odnaleźć w pamięci te sytuacje, w 
których postąpiliśmy wbrew przykaza-
niom, czy też na siłę odsuwać je od siebie 
uważając się za osobę bez skazy. Chodzi 
jedynie o lepsze zrozumienie sytuacji 
tego nieszczęśliwego młodzieńca. Może-
my przypuszczać, iż miał on wszystko co 
chciał, brakowało mu jednej rzeczy, czyli 
odpowiedzi na nurtujące pytanie ludzi 
wielu wieków: co zrobić, aby być zba-
wionym? Myślał, że przestrzeganie praw 
zakonu jest wystarczające do osiągnięcia 
życia wiecznego. Możliwe, że zapytał o 
to Jezusa, ponieważ oczekiwał tylko po-
twierdzenia tego, iż dostąpi zbawienia. 
Jednak odpowiedź Chrystusa całkowi-
cie go załamała. Słowa: „Jeśli chcesz być 
doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i 
rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 
niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie” 
postawiły go w sytuacji patowej. Okazało 
się, że nie dostał oczekiwanego potwier-
dzenia. Gorzej, jego życie nie prowadziło 
do wiecznej społeczności z Bogiem. Co w 
tej chwili mógł zrobić, pozostaje kwestią 
domysłu. Może postąpił za radą Jezusa 
i sprzedał wszystko co miał. Może cał-
kowicie odwrócił się od Boga, nie będąc 
w stanie do takiego poświęcenia. A czy 
my jesteśmy gotowi do tego by porzu-
cić troski dnia codziennego i podążyć za 
Stwórcą? Czy jest On dla nas kimś naj-
cenniejszym, czy tylko zwykłą zabawką, 
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Kim był Jezus? Dlaczego przyszedł 
i co to znaczy być chrześcijaninem? To 
bardzo łatwe pytania, ale jednocześnie 
podstawowe pytania ,które stanowią 
istotę chrześcijaństwa. Odpowiedzi na 
nie uczymy się już na szkółkach niedziel-
nych. Boże słowo jest żywe i nie możemy 
traktować go jak szkolnej reguły, któ-
rą należy się nauczyć, zdać, a potem po 

SPOTKANIA DLA KOBIET

którą możemy przerzucać z kąta w kąt? 
Jeśli będzie nam potrzebny to się do Nie-
go zwrócimy, jeśli nie, to o Nim szybko 
zapomnimy. Skarbem w niebie nie jest 
bieda bogatego, lecz umiejętność zaspo-
kajania potrzeb związanych z Bożym 
dziełem, a w szczególności zaś wdzięcz-
ność za to wszyst-
ko, co otrzymał od 
Ojca. Nie istniała, 
ani nie istnieje żad-
na rzecz, która nie 
pochodziłaby od 
Stwórcy. Smutek 
ukazał niewiarę 
bogatego człowie-
ka. Myślał , że Je-
zus chce mu zabrać 
majątek, jednakże 
nie o to chodziło. 
On oczekuje od młodzieńca mądrego 
zarządzania swoim bogactwem w Króle-
stwie Bożym. Skarbem w niebie jest ser-
ce, które ufnie spoczywa w Bogu.

Jest to bardzo smutna historia, która 
ciągnie się po dzień dzisiejszy. Pieniądze 
często rządzą światem i ludźmi. Znajdu-
jemy się pod ich ogromnym wpływem. 
Pozwólcie, że podzielę się swoim oso-
bistym zdaniem na ten temat. Według 
mnie, wbrew temu co mówi część osób 
pieniądze są ważne. Nie chodzi oczywi-
ście o to, by mieć ich bez liku, ponieważ 

w tym sensie zatracają swoje znaczenie. 
Jednakże w ogromnej większości ludzie 
pozbawieni wszelkich funduszy są nie-
szczęśliwi i ich życie często traci jakikol-
wiek sens. Najważniejsze jest znalezienie 
złotego środka, byśmy nigdy nie stawia-
li pieniędzy ponad Stwórcę. Bogactwo, 

sława jest czymś o 
czym wielu ludzi 
marzy, przez co 
zatraca się w rze-
czywistości, a co 
najważniejsze tra-
ci z pola widzenia 
bliźniego, a w kon-
sekwencji Boga. 
Jednak jeśli na 
pierwszym miejscu 
jest Ojciec możemy 
być pewni, że nasze 

życie ma sens i prowadzi do określonego 
celu.

Na sam koniec chciałbym przywo-
łać słowa dwudziestowiecznego pisarza 
amerykańskiego Augustina Og Mandino, 
które poddaję w osobistą refleksję: „Do-
brze jest mieć pieniądze i rzeczy, które 
można za te pieniądze kupić. Dobrze jest 
również od czasu do czasu upewnić się, 
czy nie zgubiliśmy rzeczy, których za pie-
niądze nie da się kupić”.

Samuel Gogółka

ukończeniu szkoły zapomnieć, bo nie bę-
dzie już potrzebne. Dlatego warto ciągle 
na nowo przypominać sobie podstawo-
we prawdy biblijne, aby na nich budo-
wać wiarę i zaufanie do Tego, który nas 
stworzył, umiłował i przygotował dla nas 
plan zbawienia. Na naszych spotkaniach 
korzystamy z materiałów filmowych pt. 
”Odkrywanie chrześcijaństwa”. Cały ma-
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teriał jest podzielony na 10 spotkań i jest 
opracowany na podstawie ewangelii św. 
Marka. Jednym z powodów wybrania tej 
ewangelii jest to, że jest  rozpoczyna się 
ona od bardzo stanowczych słów: ”Po-
czątek ewangelii o Jezusie Chrystusie, 
Synu Bożym”, czyli informuje nas, że 
Jezus jest Bogiem w postaci człowieka. 
Poprzez treści zawarte w kolejnych roz-
działach, odkrywamy, że  Jezus potwier-
dza swoją tożsamość i oczekuje od nas 
wniosków. 

W czerwcu mieliśmy okazję zaprosić 
Małgosię Snyman z domu Cieślar, która 
wraz z mężem i dwiema córkami miesz-
ka w RPA. Praca misyjna w Afryce jak 
stwierdziła była jej powołaniem. Już na 
szkółkach niedzielnych w Ustroniu od-
kryła w sobie pragnienie pracy wśród 
dzieci. Ukończyła Uniwersytet Śląski w 
Katowicach wydział pedagogiki i psy-
chologii. Potem wyjechała na trzy mie-
siące do Szkoły Biblijnej w Szwajcarii. 
Po powrocie pracowała w MED-dzie, 
organizacji misyjnej działającej wśród 
dzieci. W 1995 wyjechała na dwa lata do 
Irlandii, gdzie ukończyła „Biblijną szkołę 
w Belfaście”. W 1998 wyszła za mąż za 
Johana Snyman. Ślub odbył się w ko-
ściele ewangelickim w Ustroniu, a potem 
państwo młodzi wyjechali na stałe do oj-
czyzny Johana czyli do RPA. Od począt-
ku angażuje się w służbę kościoła i przez 

pierwsze lata prowadziła szkolenia dla 
pracowników wśród dzieci. Jednocze-
śnie prowadziła biblijny klub dla dzieci 
Afrykańczyków. Są to dzieci nie z rodzin 
chrześcijańskich, ale dzieci z sąsiedztwa, 
często zapraszane prosto z ulicy. RPA 
nie jest krajem chrześcijańskim. Istnieje 
ogromna potrzeba nie tylko ewangeliza-
cji, ale opieki, dożywiania, budowania 
szkół i szpitali. Kościoły chrześcijańskie 
są zaangażowane w budowanie tzw. „Do-
mów bezpiecznej opieki”. Są to domy dla 
sierot, nieletnich matek, ludzi mieszka-
jących na ulicy, bez żadnych perspektyw 
na godne życie. W jej kościele są orga-
nizowane m.in. paczki żywnościowe. 
Przygotowuje się również gorące posiłki 
z najbardziej podstawowych produktów. 
Wraz z mężem jest członkiem grupy od-
wiedzinowej, która ma za zadanie szukać 
po wioskach najbardziej biednych rodzin 
i sierot. Są oni zapraszani do kościoła i 
otoczeni podstawową opieką. Podstawo-
wą formą pracy w ich kościele są małe 
grupy, przeznaczone do różnych zadań. 
Nowy członek kościoła jest zachęcany 
do aktywnego uczestnictwa w jednej z 
grup. Kościół  tworzą ludzie. Każdy jest 
obdarowany przez Boga zdolnościami 
i umiejętnościami. Nie zawsze zauwa-
żamy je u siebie. Często druga osoba, 
przyjaciel dostrzega je w nas. Naszym 
wspólnym obowiązkiem, powiedziała 
Małgosia- jest zachęcać się wzajemnie, 
dodawać sobie  odwagi w działaniu i 
modlić się o siebie nawzajem, bo Ko-
ściół, społeczność wierzących to nasza 
wspólna odpowiedzialność. Na zakoń-
czanie przeczytała nam słowa z Przypo-
wieści Sal.27,17 „Żelazo ostrzy się żela-
zem, a zachowanie swojego bliźniego 
wygładza człowiek”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie ko-
biety na nasze kolejne spotkania!!!

  Henryka Szarzec
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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 ponownie w kąciku kuli-
narnym. W zeszłorocznym „żniwo-
wym kąciku” podawałam przepisy 
na chleb. W tym numerze również 
pozostanę w tematyce chleba. Bę-
dzie to chleb na zakwasie (chleb 
ten piekłam na ostatnim „śniada-
niu dla kobiet” – jak ktoś nie był 
może się przyda) – zakwas do za-
mówienia u mnie na parafii! Dru-
gi przepis jest na chleb cebulowy 
– przepis ten dostałam od Pani Da-
nusi Niemiec.

Smacznego 

CHLEB NA ZAKWASIE
(porcja na dwa chleby)

ZAKWAS 

1 szkl. letniej wody,  1 szkl. mąki żar-
nówki (graham),  zakwas – trochę ciasta 
z poprzedniego pieczenia. Składniki te 
połączyć razem. Odstawić na przynaj-
mniej 3 godziny.  

CIASTO 

3 szkl. letniej wody, 10 dkg drożdży, 1 
kg mąki pszennej, 3 łyżeczki soli, zakwas, 
3\4 szkl. otręby pszenne, 3\4 szkl. siemie 
lniane, 1\2 szkl. pestek dyni, 1\2 szkl. pe-
stek słonecznika. 

Drożdże rozpuścić w wodzie, dodać 
resztę składników, dobrze połączyć i dać 
do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu zostawić 
2 „kopystki „ciasta na zakwas. (przecho-
wuje się to w lodówce w zamkniętym po-
jemniku). Resztę ciasta do 2 keksówek 
natartych tłuszczem i bułką tartą. Piec 
150 stopni – 15 min. 200 stopni 50 min 

(czyli wkładamy blaszki do nagrzanego 
do 150 stopni piekarnika na 15 min, po 
15 min przestawiamy piekarnik na 200 
stopni i pieczemy jeszcze 50 min.) Chle-
by wyłożyć z blach od razu po upieczeniu. 

CHLEBEK CEBULOWY 
600 g. mąki tortowej, 30g. drożdzy, 2 

łyżeczki soli, 2 łyżki oleju, 2-3 łyżki su-
szonej cebuli, (lub 50g. posiekanej białej 
cebuli + 2 łyżki prażonej) - Lepsza jest 
cebula suszona, majeranek, 1 łyżeczka 
cukru do drożdży, 2 łyżki mleka, 1 żółt-
ko- może być 1 jajko całe. 

50 ml wody + drożdże + cukier = 
rozczyn. Odstawić na 15 min., do mąki z 
solą wlewamy rozczyn (+ 220 ml ciepłej 
wody, olej, żółtko, zagniatamy ciasto do-
dając cebulę, majeranek. 

Odstawiamy do wyrośnięcia. Po wy-
rośnięciu dajemy do jednej dłuższej fo-
remki lub dwóch krótkich. Piec w temp. 
180 stopni 20-30 minut.   

Katarzyna Twardzik
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Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

CHRZTY:
Estera Dorighi 11.05.2014
Michał Ćwięczek 11.05.2014
Nikodem Marekwica 15.06.2014
Martyna Sztwiertnia 13.07.2014
Nadia Chwastek 25.07.2014
Krzyś Skórczewski 31.08.2014
Maja Cichy 28.09.2014

ŚLUBY:
Renata Szymisko
Beniamin Sikora 01.05.2014

Klaudia Raszka
Paweł Mesjasz 14.06.2014

Anna Marekwica
Damian Partyka 27.07.2014

POGRZEBY:
ś.p. Zuzanna Kozok 31.05.2014
ś.p. Jerzy Polok 08.08.2014
ś.p. Helena Kędzior 06.09.2014

JUBILACI: (od 65.l)
Jerzy Kędzior  l. 65
Anna Fober l. 65

Alina Giecek l. 70
Wanda Błaszczyk l. 85
Paweł Kowala l. 75
Anna Gluza l. 70
Gustaw Sztwiertnia l. 70
Karol Brudny l. 65
Henryk Matuszny l. 65
Gustaw Morys l. 70
Anna Malcharek l. 75
Janusz Malec l. 80
Jan Puczek l. 70
Krystyna Sikora l. 65
Jan Krzyżanek l. 70
Anna Błahut l. 65
Anna Drózd l. 85
Paweł Raszka l. 85
Jerzy Niemiec l. 70
Marta Kisza l. 75
Stefania Śliż l. 85
Zuzanna Włosok  l. 70
Karol Szarzec l. 65
Joanna Kukuczka l. 85
Aurelia Kłoda l. 65
Anna Malec l. 75
Urszula Sztwiertnia l. 70
Anna Plinta l. 65
Helena Krzyżanek l. 65

INFORMACJE    PARAFIALNE
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INFORMACJE    PARAFIALNE

WAŻNE DATY I TERMINY: 
 
18.10. – SPOTKANIE PARAFIALNE G. 17.00 
              JAN KLIBER - PRELEKCJA O KOŚCIOŁACH ŁASKI 
 
31.10. – NABOŻEŃSTWO REFORMACYJNE G. 17:00 
            - FILM O TEMATYCE REFORMACYJNEJ (PO NABOŻEŃSTWIE) 
 
01.11. – NABOŻEŃSTWO NA CMENTARZU  G. 14:00 
 
08.11. – SPOTKANIE DLA PAŃ G. 10:00 
              CIEKAWA PRELEKCJA ORAZ POKAZ PIECZENIA STRUDLA 
 
14-16.11. – EWANGELIZACJA PARAFIALNA G. 17:00 
                   MÓWCA: KS. HENRYK MACH Z BIAŁEJ  
 
29.11. –  DZIEŃ ADWENTOWY DLA DZIECI I RODZICÓW G. 17.00 

            GOŚCINNIE „TEATR DOBREGO SERCA” Z WARSZAWY 
                    

SKŁADKA KOŚCIELNA 
 

Od października rozpoczynamy zbieranie składki kościelnej. Nasi rejonowi będą jak 
co roku pukać do Waszych drzwi. Przypominamy, iż według Prawa Kościelnego 
uchwalonego przez Synod Kościoła, składka powinna wynosić 1% rocznego dochodu.  
(np. miesięczny dochód: 1000 x 1% = 10 zł x 12 miesięcy = 120 zł 
                                          1500 x 1% = 15 zł x 12 miesięcy = 180 zł  
                                          2000 x 1% = 20 zł x 12 miesięcy = 240 zł  
                                          2500 x 1% = 25 zł x 12 miesięcy = 300 zł 
                                          3000 x 1% = 30 zł x 12 miesięcy = 360 zł  itd.  
 

Składkę można także wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: Ofiara na cele kultu 
religijnego – składka kościelna. Szczególnie tych, którzy wpłacają składkę kościelną 
przelewem na konto zachęcamy do płacenia składki w trybie miesięcznym lub 
kwartalnym, co znacznie pozwala odciążyć budżet domowy. Wpłata na koniec roku 
sprawia, że płacący jednorazowo musi wyasygnować z domowego budżetu znaczną kwotę, 
a realizując stałe zlecenie przelewem co miesiąc kwota ta rozdziela się na 12 części i nie 
stanowi tak dużego obciążenia w budżecie domowym. Pomoże to także Parafii w jej 
płynnym funkcjonowaniu.  
 

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. 
 Pamiętajmy, składka kościelna to nie jedynie obowiązek, to także nasz przywilej i 
wyraz odpowiedzialności za wspólnotę parafialną.  
                                  (konto Parafii: 26811310202002000163750001) 

Za każdy dar składamy serdeczne Bóg zapłać!                                                                                                      
           Rada Parafialna 
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 KANCELARIA, STAŁE SPOTKANIA: 
 
 

UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA NAUKĘ LEKCJII RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
ZMIANIE ULEGAJĄ DNI URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ 

 
 

ŚRODA PIĄTEK 
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.17:00 

 
SPOTKANIE 

KOBIET  
( OSTATNI CZWARTEK 

MIESIĄCA g. 18:00) 
 

 

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW 

g. 16:30 

 
PRÓBA CHÓRKU 

DZIECIĘCEGO 
g. 15:00 

 
SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 

STARSZEJ  
g. 18:00 

 

 

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
MŁODSZEJ 

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, Leszek Kluz, ks. Marek Twardzik 

Skład i druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543 
 

INFORMACJE    PARAFIALNE
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