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Pasja, Wielki Tydzień, Wielkanoc

Ani więzy, ani gwoździe, ani śmierć nie zatrzymały Go na krzyżu.
Jezus Zmartwychwstał, On Zmartwychwstał prawdziwie!

„Byłem umarły,
lecz oto żyję na wieki wieków!”  

                                            Obj 1, 18;
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OPOWIEŚĆ O SPRAWIEDLIWYM WODZU,
CZYLI DLACZEGO JEZUS UMARŁ?

dwie ociosane belki surowego 
drewna, a na nich umęczone ciało ska-
zańca, wbijają się swym widokiem do-
głębnie w duszę i przemawiają mocno, 
głęboko, boleśnie... krzyż. co takiego 
chrześcijanie w nim widzą? po co było 
to wszystko? jaki cel miała ta okrutna 
śmierć? czemu jezus się na nią zgo-
dził? co takiego ważnego jest w śmier-
ci tego człowieka, że świat od 2000 lat 
nie może o niej zapomnieć? 

Być może w 
znalezieniu od-
powiedzi pomo-
że nam pewna 
historia o wiel-
kim wodzu, któ-
ry słynął z do-
broci, mądrości 
oraz ze swych 
sprawiedliwych 
wyroków. za 
jego rządów 
wioska, w której 
sprawował władzę była przykładem 
praworządności. dzięki jego mądrym 
decyzjom jego lud nie cierpiał głodu 
i cieszył się szacunkiem wśród oko-
licznych plemion. prawa, które wódz 
wprowadził przyczyniły się do znacz-
nego obniżenia zabójstw, kradzieży, 
gwałtów i ataków agresji w rodzinach. 

pewnego dnia w wiosce doszło do 
przestępstwa, które wódz, postanowił 
ukarać ze szczególną surowością tak, 
aby służyło to za przestrogę dla innych. 
pewnej niezbyt bogatej, ale szanowanej 
rodzinie, podstępnie wybito wszystkie 
zwierzęta hodowlane, skazując ją tym 

samym na głód. motywem prawdo-
podobnie była zemsta, bądź prywatne 
porachunki. sprawca nie był znany. 
wódz wydał wyrok, że za to przestęp-
stwo sprawca zostanie ukarany suro-
wym biczowaniem, podczas którego 
miał odebrać 40 razów. Będzie też 
musiał poszkodowanej rodzinie zwró-
cić trzykrotną wartość zabitej trzody. 
kilka dni później odkryto sprawcę i 
przyprowadzono go przed chatę wo-

dza. jak wielki 
był jego zawód i 
ból, gdy okazało 
się, że jest nim 
jego ukochany 
syn. młodzie-
niec, mszcząc 
się za słowną 
zniewagę, jakiej 
dopuścił się jego 
rówieśnik z po-
szkodowanej ro-
dziny, dokonał 

samosądu, w okrutny sposób skazu-
jąc tę rodzinę na ubóstwo. wódz, jako 
sprawiedliwy sędzia, nie mógł uchylić 
prawa, które sam zresztą nadał, zaś 
jako kochający ojciec, chciał ratować 
swego syna. z bólem serca wydał więc 
werdykt: zgodnie z wcześniejszym po-
stanowieniem, syn wodza został skaza-
ny na chłostę i trzykrotne zadośćuczy-
nienie majątkowe. 

ojciec wiedział, że jego syn może 
nie przeżyć tego wyroku. czterdzieści 
batów mogło być zabójcze dla młodego 
chłopca. Gdy młodzieńca przywiąza-
no do słupa, przy którym miał odbyć 
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swą karę, wódz zdjął z siebie okrycie, 
podszedł do chłopca i przytulił go, za-
słaniając jego plecy swoimi. nakazał 
biczowanie, przyjmując na siebie karę 
swojego syna. następnie oddał po-
szkodowanej rodzinie trzykrotną war-
tość wybitej 
trzody. w ten 
sposób spra-
w i e d l i w o ś c i 
stało się za-
dość. wyrok 
został wyko-
nany. syn zaś 
uszedł z ży-
ciem, dzięki 
miłości i łasce, 
jaką okazał 
mu ojciec.

piękna hi-
storia, ale co ona ma wspólnego z krzy-
żem? jakie ma odniesienie do jezu-
sa? Bóg stworzył cudowny, doskonały 
świat i ludzi, którzy żyli w bliskiej wię-
zi z nim. jako stwórca nadał też pra-
wa, według których stworzenie mia-
ło funkcjonować, by żyć w szczęściu i 
harmonii. dopóki ludzie przestrzegali 
nadanego przez Boga prawa, mogli żyć 
blisko Boga i cieszyć się doskonałym 
życiem. równocześnie jednak wiedzie-
li, że odstąpienie od tych praw równało 
się zerwaniem więzi z Bogiem – stwór-
cą i dawcą życia, czego konsekwencją 
miała być śmierć. 

niestety ludzie złamali Boże pra-
wo. nie ma na ziemi człowieka, który 
by tego nie uczynił. wszyscy są winni i 
zgodnie ze sprawiedliwym prawem, ja-
kie nadał Bóg, zasługują na śmierć. Bóg 
jednak tak bardzo ukochał zgubioną 

ludzkość, że postanowił sam na siebie 
przyjąć konsekwencje upadku człowie-
ka i ponieść karę, jaka się nam, ludziom 
należała. By to uczynić sam musiał 
stać się człowiekiem. jezus to wcielo-
ny Bóg, stwórca wszechświata, który 

żył i mieszkał 
pośród nas lu-
dzi, i który ni-
czym miłujący 
wódz – ojciec, 
o którym 
była powyż-
sza opowieść, 
poniósł sam 
karę, należną 
według spra-
w i e d l i w e g o 
wyroku Boga 
każdemu z 

nas. to nie on powinien wisieć na krzy-
żu, tylko ty i ja. to nie on zawinił, by 
ponieść śmierć, ale każdy z nas. dzięki 
temu, co uczynił, możemy odejść wolni 
od kary, uniewinnieni przed Bożym są-
dem, i znów mieć bliską więź ze stwór-
cą. sprawiedliwości stało się zadość. 
wyrok został wykonany. my zaś może-
my ujść z życiem, dzięki miłości i łasce, 
jaką okazał nam Bóg w jezusie.

trzeciego dnia po swojej śmierci 
jezus zmartwychwstał i żyje do dziś. 
jego zmartwychwstanie było potwier-
dzeniem, że on naprawdę jest tym, za 
kogo się podawał - wcielonym Bogiem, 
oraz że jego śmierć nie była śmier-
cią kolejnego „męczennika za idee”. 
Śmierć jezusa na krzyżu, ma moc 
przywrócić nam wieczne życie w Bożej 
obecności, jeśli tylko przyjmiemy ten 
dar z jego rąk. amen.
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ZAWODNOŚĆ LUDZKA

wyklęty, wyszydzony, opuszczo-
ny, zdradzony. czy nie są to określe-
nia człowieka czyniącego nieprawość, 
zepsutego oraz egoistycznego? może 
dotyczą złodzieja lub mordercy? w 
wielu sytuacjach z pewnością chodzi 
o takie osoby, jednak w tym konkret-
nym przypadku charakteryzują postać 
niewinną – jezusa chrystusa. jego 
ziemskie życie nie było usłane różami, 
ale odznaczało się 
posługą oraz miło-
ścią każdego czło-
wieka. Był wzorem, 
za którym powinni 
wszyscy podążyć. 
jednak ludzie go 
nie przyjęli, nawet 
najbliżsi, w chwili 
próby, odwrócili się 
od niego. historia 
pojmania jezusa 
(mk 14, 43-50) ukazuje nam to bardzo 
dobitnie.

Ten, którego pocałuję, jest nim; 
bierzcie go i prowadźcie. co za iro-
nia, ale i proroctwo zarazem. pocału-
nek, symbol pokoju i jedności, ukazał 
co prawda ukrywaną dotąd nienawiść 
do nauczyciela, lecz zapoczątkował 
równocześnie wielkie dzieło wpro-
wadzenia pokoju pomiędzy Bogiem 
a światem. Gest ten wyraża przecież 
szczególne uczucie łączące członków 
rodziny lub grona najbliższych przy-
jaciół. jakiż tragizm jest w nim tutaj 
zawarty. nie oznaczał miłości i przy-
wiązania, ale zdradę oraz wrogość. do-
prowadził do pojmania jezusa oraz w 
dalszej kolejności męczeńskiej śmierci 

na krzyżu Golgoty. obłudnemu po-
całunkowi judasza towarzyszyły nie 
mniej obłudne słowa rzekomo ser-
decznego pozdrowienia: Mistrzu. tak 
zwracamy się do ludzi, których szanu-
jemy i podziwiamy. do samego końca 
stwarzał pozory, udawał kogoś kim tak 
naprawdę nie był. sam przecież uczest-
niczył w ostatniej wieczerzy, jadł i pił 
razem z jezusem, był świadkiem wielu 

cudów przez niego 
dokonanych. to 
wszystko nie wy-
starczyło, waż-
niejsze okazały się 
troski tego świata 
– 30 srebrników. 
w przeliczeniu na 
dzisiejszą walutę 
jest to kwota rzę-
du 10-12 tysięcy 
złotych. tyle było 

warte wydanie na śmierć niewinne-
go człowieka. czy nas to zaskakuje? 
nawet dzisiaj ludzie sami decydują o 
życiu i śmierci. handel dziećmi, kobie-
tami jest w wielu regionach świata na 
porządku dziennym. nie liczą się uczu-
cia, troska o dobro drugiego człowieka, 
ale chęć zysku, zaspokojenie własnych 
potrzeb. po trupach do celu – ta zasa-
da wcale nie umarła, jest aktualna cały 
czas. a jak to wygląda jeśli chodzi o 
nasze życie? czy ułuda tego świata nie 
pełni zbyt wielkiej roli? czy pamiętamy 
jeszcze o tym, że każda osoba, niezależ-
nie od płci, wieku, statusu materialne-
go, wykształcenia jest równa w oczach 
Bożych i tak winna być przez nas trak-
towana?



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2015     8  

wydawać by się mogło, iż jezus w 
chwili pojmania przebywał ze swoimi 
uczniami, jednak tak naprawdę był 
sam. choć fizycznie dało odczuć się 
ich obecność, to duchowo nie byli w 
stanie iść za chrystusem. ta sytuacja 
ich pokonała. w przypływie frustracji 
jeden z dwunastu odciął ucho słudze 
arcykapłana. nie mógł zrobić nicze-
go więcej. w tej chwili troska o życie 
ziemskie okazała się zbyt wielka. nie 
byli gotowi do takiego poświęcenia, 
które było udziałem 
ich mistrza i zbawi-
ciela. zawiedli Go, 
jak i samych siebie. 
czytamy, że: Wtedy 
wszyscy go opuścili 
i uciekli (Mk 14,50). 
tych, których jezus 
ustanowił, aby mu 
towarzyszyli już nie 
było przy nim, choć 
wcześniej przysięgali, że nigdy Go nie 
opuszczą, będą trwać niezależnie od 
sytuacji. próba wiary niezaliczona. 
wszystkie słowa przywiązania, które 
zostały wypowiedziane okazały się nic 
nie znaczyć. chrystus nie miał oparcia 
w żadnym człowieku. nie ostał się nikt, 
kto by Go nie zawiódł. ten dramat w 
dalszym ciągu się utrzymuje. choć 
już nie jesteśmy konfrontowani z tak 
ciężkimi sytuacjami, uginamy się pod 
znacznie prostszymi. wielu ludzi wsty-
dzi przyznać się do wiary w Boga wśród 
swoich znajomych niezwiązanych z ko-
ściołem, uważając to za coś poniżające-
go. często boimy się braku akceptacji 
grupy i próbujemy do niej dostosować. 
niejednokrotnie tak bardzo przywią-
zujemy się do tego świata, że zapomi-
namy o stwórcy. najmniejszy ucisk, 

niepowodzenie wywołuje skargę oraz 
zwątpienie. może to doprowadzić do 
całkowitego rozbratu z Bogiem. powin-
niśmy wyciągnąć wnioski z tej historii, 
nie zaś powielać, cały czas na nowo, ten 
sam błąd. on zna odpowiedź na każde 
pytanie, a jego ratunek zawsze kiero-
wany jest naszym dobrem. do nas na-
leży wybór, czy postąpimy jak ucznio-
wie, którzy w chwili próby zawahali się 
i odstąpili od zbawiciela, czy pomni ich 
błędów podążymy za nim, ufając, iż 

świat doczesny jest 
tylko niewielką czę-
ścią, a nagrodą jest 
życie wieczne.

choć ludzie Go 
opuścili i zdradzili, 
to jednak nie uczy-
nił im tego samego. 
zmarł na krzyżu 
Golgoty, ale także 
zmartwychwstał . 

wziął na siebie wszystkie nasze grze-
chy, byśmy mogli dostąpić zbawienia. 
nie oczekuje niczego w zamian. nie 
wymaga od nas tak wielkiego poświę-
cenia. pragnie tylko byśmy potrafili mu 
zaufać i kroczyć za jego słowem. Życzę 
każdemu z nas, by trudne doświadcze-
nia, chwile zwątpienia i smutku nie od-
prowadzały od Boga, ale tym bardziej 
gruntowały naszą wiarę, a słowa wyjęte 
z 1 listu piotra 2, 24-25 niech nam w 
tym pomogą i prowadzą podczas okre-
su pasyjnego: On grzechy nasze sam 
na ciele swoim poniósł na drzewo, 
abyśmy, obumarłszy grzechom, dla 
sprawiedliwości żyli; jego sińce ule-
czyły was. Byliście bowiem zbłąkani 
jak owce, lecz teraz nawróciliście się 
do pasterza i stróża dusz waszych.

samuel Gogółka
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WIELKANOC – OCZAMI DZIECKA
JANKA SZCZEPAŃSKIEGO

wielkanoc znacznie później prze-
mówiła do wyobraźni góralskiego 
dziecka. misterium ukrzyżowania, 
męki, odkupienia i zmartwychwstania, 
to wszystko było takie dalekie, w po-
równaniu z dobrze znajomą stajenką, 
pasterzami, owcami i krowami, które 
łączyły codzienność z wielkim świętem. 
stąd najpierw do wyobraźni przemó-
wiła strona obrzędowa święta, zakres 
prac, których ono wymagało i obo-
wiązek dbania, by obrzędom stało się 

w wielki piątek, śpiewanie pieśni z 
kancynoła o męce pańskiej, chodzenie 
do kościoła, by tę mękę rozpamięty-
wać i czytanie odpowiedniego kazania 
z postylli. wierzyliśmy, że są to święta 
wielkie, bo bez ukrzyżowania nie ma 
zmartwychwstania, a więc i odkupie-
nia. 

dla nas, dzieci, ważnym było, że 
mama na wielkanoc piekła „murzyny”. 
Były to białe bulki z drożdżowego cia-
sta, w które zapiekano szynkę, a cza-
sami także kiełbasę. każdy członek ro-
dziny miał swojego „murzyna”, jadało 
się go na śniadania, na „podobiodki”, 
czyli drugie śniadania, na „swaczyny", 
czyli podwieczorki. każdy mógł kroić 
jak chciał, jeść jak i ile chciał, a że było 
to coś niesłychanie smacznego, więc 
nadawało także blask świętu wielkiej 
nocy.

dla surowych i prostodusznych 
ewangelików wielkanoc była świętem 
przypominającym o bezwzględności 
obowiązku. przecież jezus przyszedł 
na świat, by swoją męką zbawić ludzi 
i ten swój obowiązek wykonał bez resz-
ty. każdy codzienny obowiązek miał 
jakieś elementy krzyża i męki, więc 
trzeba było iść za przykładem jezu-
sa. stąd ta waga przywiązywana przez 
ewangelików do ukrzyżowania i stąd 
dla nich wielki piątek jest tak wielkim 
świętem. ale dla nas, dzieci, liczyły się 
przede wszystkim „murzyny” i „śmier-
gust” w wielkanocny poniedziałek. (…)

dla mnie jednak wielkanoc rychło 
nabrała innego sensu, gdy zacząłem 
czytać i gdy przeczytane treści przeno-

zadość. te święta nie miały cudownej 
atmosfery drzewka i jutrzni w mroźną 
noc. Bóg-człowiek umierał na krzyżu 
także za nasze grzechy — to przekra-
czało zakres naszych spraw. wielkanoc 
jednak miała swoje uroki. Była wiosna, 
szumiały wezbrane potoki i wtedy, gdy 
gadające wodą zbocza gór już do mnie 
przemawiały, wytworzyłem sobie wła-
sny obraz święta zmartwychwstania.

w zakresie spraw gospodarczych to 
było zamiatanie podwórka i czyszcze-
nie gruntowne obejścia, to było potrzą-
sanie drzewami owocowymi w sadzie 
(żeby dobrze obrodziły), gdy znowu 
odezwały się dzwony. to był ścisły post 
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siłem w otaczający świat. wtedy wiel-
kanoc stała się także świętem zmar-
twychwstania roślin, wody wyzwolonej 
z lodu i śniegu, świętem potoczków, 
zakwitających bazi, kwiatków nieśmia-
łych na pozór, lecz hardo wyzywają-
cych przymrozki czy marcowe zawieje 
śnieżne. czasem wielkanoc wypadała 
na wczesną wiosnę, a czasami już na 
dojrzały i rozwinięty 
wiosennie kwiecień. 
szczególna wartość 
wielkanocy dla dzie-
ci tkwiła w wakacjach 
szkolnych. wpraw-
dzie dziecko chłopskie 
uczestniczy wtedy w 
pracy w polu, ale ta pra-
ca także objawia lśniącą ziemię odwró-
coną pługiem, chmary ptactwa idące za 
bronami, wezwanie wiosennego słońca 
skierowane ku wszystkim wysiewanym 
ziarnom i zagrzebanym sadzeniakom. 
nie wiedziałem wtedy nic o demeter 
czy persefonie, ale jak każde chłopskie 
dziecko wiedziałem o sile zmartwych-
wstania tkwiącej w tym wszystkim, co 
chłop grzebał w ziemi, by z tego two-
rzyć chleb. to wiedziałem, zanim na-
wet umiałem przeczytać o rolniczych 
kultach i religiach zmartwychwstania.

nie było w naszej rodzinie zwycza-
ju dzielenia się jajkiem. zaczęło się 
ono zjawiać znacznie później, gdy wraz 
z naszym dorastaniem wrastaliśmy 
także w nowe obyczaje. ta tradycyjna 
wielkanoc, poprzedzona uroczyście 
czczonym wielkim piątkiem, była ra-
czej świętem surowym i prostym. Była 
świętem okresu gorącej pracy w polu. 

wyznaniem chłopskiej 
wiary w siew i żniwa. 
Boże narodzenie można 
kontemplować patrząc 
na przyrodę zmartwiałą 
pod mrozem. wielkanoc 
nie jest kontemplacją 
— jest czynem, wiosną, 
a więc pracą. tak się 

to musiało niejasno kłębić w umyśle 
chwytającym zdarzenia codzienności z 
perspektywy kilku lat życia. wielkanoc 
przychodziła jak wiosna, była jej skład-
nikiem, była świętem, które wiośnie 
nadawało swoisty sens. 

artykuł pochodzi z książeczki „Ko-
rzeniami wrosłem w ziemię” jana 
szczepańskiego, światowej sławy so-
cjologa, ustrońskiego ewangelika 
(1913-2004).
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PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

„…przyjdź Królestwo Twoje” Mt 6,10
codziennie miliony ludzi wypo-

wiada tę prośbę, a królestwo Boże 
nie przychodzi. a gdybyśmy do dzi-
siejszych modlitw dodali wczorajsze i 
przedwczorajsze i tych minionych po-
koleń od czasów jezusa aż do dzisiaj? 
jak to jest? czy pan Bóg nas nie sły-
szy? a może źle się 
modlimy – bez wia-
ry, bez przekonania, 
tak na pół chcenia? 
może jest nam tu 
na ziemi dobrze i 
nie myślimy zamie-
niać tego miejsca na 
miejsce w niebie? 
tak przecież - najogólniej mówiąc - ro-
zumiemy królestwo Boże: ono będzie 
w niebie, kiedyś, w przyszłości, a już 
na pewno po mojej śmierci. tak, na 
pewno, jak już umrę, to chciałbym być 
w tym królestwie. no przecież inaczej 
być nie może. i jeszcze jeden bardzo 
istotny fakt. tak modlić się nauczył nas 
sam pan jezus. „A wy tak się módlcie… 
…przyjdź Królestwo Twoje”. dlaczego 
więc nie przychodzi? z takim samym 
pytaniem zwrócili się do jezusa fary-
zeusze. w odpowiedzi usłyszeli: „Kró-
lestwo Boże nie przychodzi dostrze-
galnie, ani nie będą mówić: oto tutaj 
jest, albo: tam; oto bowiem Królestwo 
Boże jest pośród was” (Łk 17, 20 i 21). 
jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie 
może ujrzeć tego królestwa (j 3,5), a 
jeśli się kto nie narodził z wody i z du-
cha nie może do niego wejść (j 3,5). 
jak ujrzeć królestwo Boże i jak do 
niego wejść? najprostszym sposobem 
ujrzenia królestwa Bożego i wejścia 

do niego – co jest równoznaczne z no-
wym narodzeniem z wody i z ducha,  
jest obserwowanie i naśladowanie ma-
łych dzieci. tych w naszej parafii nie 
brakuje, a w ostatnich dwóch latach 
notujemy więcej narodzin i chrztów. 
spójrzmy więc na dzieci. w domu, w 
naszych rodzinach, u znajomych, w 

kościele, na szkół-
ce… na te małe, 
kilkuletnie… czym 
urzekły jezusa? 
myślę, że patrząc 
na dzieci znajdzie-
my odpowiedź na to 
pytanie. pan jezus 
mówi: „pozwólcie 

dzieciom przychodzić do Mnie i nie 
zabraniajcie im, albowiem do takich 
należy Królestwo Boże. Zaprawdę po-
wiadam wam, kto nie przyjmie Kró-
lestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie 
do niego”. czy to jest trudne, czy ła-
twe, aby stać się dzieckiem będąc do-
rosłym? taki poważny człowiek, jakim 
był bogaty celnik zacheusz, wszedł na 
drzewo. dla jednych śmieszne i dzie-
cinne, dla innych niepoważne, ale za-
cheusz  o tym nie myślał. miał jeden 
cel: ujrzeć jezusa.  nie tylko Go ujrzał, 
ale ugościł w swoim domu, bo usłyszał: 
„zejdź spiesznie Zacheuszu, gdyż dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu” 
(Łk 19,5).  trudno jest ujrzeć, jeszcze 
trudniej wejść do królestwa Bożego, 
trudno jest wejść bogatemu, bo łatwiej 
przejść przez ucho igielne, ale są ubo-
dzy w duchu i cierpiący prześladowa-
nie z powodu sprawiedliwości którzy 
są w królestwie Bożym.

tadeusz Gluza
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Z ŻYCIA SZKOŁY W CISOWNICY

minął pierwszy semestr nauki w 
bieżącym roku szkolnym. na konferen-
cji klasyfikacyjnej podsumowaliśmy 
naukę i zachowanie każdej uczennicy 
i każdego ucznia, a na apelu wyróżni-
liśmy tych najlepszych z każdej klasy. 
spośród najpilniejszych uczniów z klas 
starszych, tj. czwartej, piątej i szóstej 
rada pedagogiczna przyznała spe-
cjalną nagrodę – stypendium szkol-
ne.  stypendium otrzymało czterech 
uczniów. są wśród nich: z klasy czwar-
tej marta woźniak i jasiu twardzik, z 
klasy szóstej szymon 
kluz. warunkiem 
otrzymania tego wy-
różnienia i nagro-
dy  jest uczestnicze-
nie w konkursach  
lub olimpiadach na 
szczeblu powiato-
wym, regionalnym  
lub ogólnopolskim, 
wzorowe zachowanie 
i średnia ocen po-
wyżej 5,2. stypendy-

stom serdecznie gratulujemy. 
w  marcu szymek kluz brał udział 

w konkursie przedmiotowym z języka 
polskiego. został laureatem i to najwy-
żej notowanym w okręgu kuratorium 
Śląskiego. takie osiągnięcie zwalnia 
Go z pierwszej części sprawdzianu 
kompetencji do którego musi przystą-
pić każdy uczeń szóstej klasy. ponadto  
szymek wraz z przemkiem koneckim 
oraz filipem machalicą z grupy gimna-
zjalnej reprezentowali parafię w finale 
ogólnopolskiego konkursu Biblijnego 
„sola scriptura”. to bardzo wielkie 
osiągnięcie. w grupie szkół podsta-
wowych szymek został laureatem z 
doskonałym wynikiem sytuującym Go 
na drugim miejscu. finaliści i laureat 
otrzymali gratulacje od księdza marka 
i całego zboru na nabożeństwie w nie-
dzielę judica. na konkurs plastyczny 
„sola scriptura” wysłałem dwie prace 
rodzeństwa najmilki i wiktora Brud-
nych. Były one przepięknie wykonane 
techniką małych kuleczek z bibuły i 
zatytułowane: „runo wełny rozłożone 
przez Gedeona” i „dwanaście pamiąt-
kowych kamieni z jordanu”.
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tegoroczne rekolekcje dla dzie-
ci ze szkoły podstawowej odbyły się 
w dniach 16, 17 i 18 marca. w grupie 
młodszej rozważano temat „jezus 
chrystus, wczoraj i dziś, i na wieki ten 
sam”,  a zajęcia prowadziły panie: Ga-
brysia sikora, hania dorighi, halinka 
macura, danuta Brudny. Grupa star-
sza z księdzem markiem rozważała po-
stawę apostoła piotra, a ze mną cel-
nika zacheusza. w części wspólnej 
śpiewaliśmy pieśni znane dzieciom 
ze szkółki niedzielnej i wakacyjnych 
ewangelizacji. w grupie starszej 
śpiewaliśmy pieśni pasyjne. 

z wiadomości ogólnych poda-
ję, że w szkole w cisownicy jest 
obecnie 125 uczniów, a w oddzia-
le przedszkolnym w Goleszowie-
-równi jest 24 wychowanków w 
wieku od trzech do sześciu lat. 
trwają zapisy do pierwszej klasy i 

do oddziału przedszkolnego w Gole-
szowie-równi na nowy rok szkolny. 
obowiązek szkolny obejmuje roczni-
ki dzieci urodzonych w 2008 roku (z 
drugiej połowy tego roku) oraz w 2009 
roku. natomiast obowiązkiem wycho-
wania przedszkolnego są objęte dzieci 
pięcioletnie.

tadeusz Gluza

RACHAB – BOHATERKA WIARY

kończy się czterdziestoletnia wę-
drówka izraela po pustyni. po śmier-
ci mojżesza Bóg wyznaczył jozuego, 
aby przeprowadził lud przez rzekę jor-
dan i wkroczył do ziemi, którą Bóg obie-
cał im dać. Był jednak warunek, który 
musieli bezwzględnie przestrzegać. z 
tym poleceniem zwrócił się Bóg bez-
pośrednio do jozuego jako przywódcy. 
nakazał mu być mężnym i dzielnym i 
postępować ściśle wg. zakonu pana. 
„Niechaj nie oddala się księga tego 
zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o 
niej we dnie i w nocy, aby ściśle czy-
nić wszystko, co w niej jest napisane, 
bo wtedy poszczęści się twojej drodze 

i wtedy będzie ci się powodziło” (joz 
1,8). 

na drodze do ziemi obiecanej stało 
warowne miasto jerycho, które należa-
ło zdobyć. jozue wysyła dwóch wywia-
dowców, aby rozpatrzyli się, obejrzeli 
miasto i zdobyli ważne strategiczne in-
formacje. szpiedzy jozuego zatrzymali 
się na noc w domu pewnej nierządnicy 
o imieniu rachab. prawdopodobnie 
była to jedyna możliwość noclegu z 
którego mogli skorzystać. wizyta ob-
cych przybyszów szybko rozeszła się 
wśród mieszkańców i wieści  dotarły 
również do króla jerycha. domyślano 
się, że są szpiegami, ponieważ rozeszły 
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się pogłoski, że naród izraelski stoi już 
po drugiej stronie jordanu. mieszkań-
cy jerycha i innych  okolicznych mia-
steczek słyszeli o licznych cudach, któ-
re Bóg uczynił, aby wyprowadzić swój 
lud z egiptu oraz o obietnicy powrotu 
do tej ziemi. rachab  również  domy-
ślała się, jakie 
są prawdziwe 
zamiary jej go-
ści i dlatego, 
kiedy król jery-
cha zażądał ich 
wydania ukryła 
swoich gości  na 
dachu swojego 
domu pod ło-
dygami lnu. jej 
dom stał na po-
dwójnym murze 
miejskim i był 
wyższy niż pozostałe i zwiadowcy byli 
tam bezpieczni. wykorzystała zaistnia-
łą sytuację, aby z nimi porozmawiać i 
zadbać o własne bezpieczeństwo. od-
krywa przed nimi prawdę o ich zamia-
rach i o celu ich wędrówki. wyjaśnia 
to pięknymi słowami „Wiem, że Pan 
dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas 
strach przed wami i wszyscy miesz-
kańcy tej ziemi drżą przed wami. Sły-
szeliśmy bowiem, że Pan wysuszył 
przed wami wodę Morza Czerwonego, 
gdy wychodziliście z Egiptu (…). A gdy 
to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze 
i wszystkim zabrakło wobec was od-
wagi, gdyż Pan Bóg wasz, jest Bogiem 
w górze na niebie i w dole na ziemi.” 
(joz 1,10,11) są to te same słowa, które 
Bóg kieruje do swojego narodu, a które 
są zapisane w 5mż 39. nie wiemy skąd 
znała te słowa, ale to piękne wyzna-
nie wiary w jedynego i prawdziwego 

Boga, to wyznanie wiary w ostateczne 
jego zwycięstwo. jest mądrą kobietą. 
potrafi analizować sytuację i wyciągać 
z niej wnioski. doskonale zdaje sobie 
sprawę, że izrael posiądzie tę ziemię, 
więc postanawia ratować siebie i swo-
ją rodzinę. odważnie przedstawia im 

swoją propozy-
cję: „Więc przy-
sięgnijcie mi 
teraz na Pana, 
że, jak ja okaza-
łam wam łaskę, 
tak wy również 
okażecie łaskę 
domowi moje-
go ojca, i da-
cie mi porękę, 
że zostawicie 
przy życiu mo-
jego ojca i moją 

matkę, i moich braci, i moje siostry, i 
wszystkich ich bliskich i ocalicie nas 
od śmierci.” (joz 12,13) tak zdecydo-
wana postawa i stanowczość rachab 
świadczy nie tylko o prawidłowych, 
pełnych miłości relacjach rodzinnych, 
ale jest również przykładem odpo-
wiedzialności o siebie nawzajem i jest 
całkowicie zgodna z nakazem Boga. 
ap. paweł wyraża to bardzo mocno w 
liście do tymoteusza:  „A jeśli kto o 
swoich, zwłaszcza o domowników nie 
ma starania, ten zaparł się wiary i jest 
gorszy od niewierzącego.” (i tm 5,8). 
pomiędzy dwiema stronami doszło do 
umowy. znakiem rozpoznawczym był 
przywiązany do okna czerwony sznur. 
oznaczał, że ludzie, którzy się tam 
schronili mają być ocaleni od śmierci.

po powrocie zwiadowców do obo-
zu, jozue rozpoczął przygotowania do 
przeprawy przez jordan. kiedy stopy 
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kapłanów niosących skrzynię pana 
zanurzyły się w wodach jordanu, Bóg 
powtórzył cud, który zdarzył się nad 
morzem czerwonym. wody zatrzyma-
ły się, aż cały izrael przeprawił się na 
drugi brzeg po suchej ziemi. prawdo-
podobnie z okna swojego mieszkania 
rachab mogła oglądać ten cud i wi-
działa ogromny tłum izraelitów, który 
stanął u wrót ziemi obiecanej. to nie-
codzienne zjawisko musiało wywrzeć 
ogromne wrażenie. rachab nie miała 
wątpliwości, że Bóg dotrzyma obietni-
cy, którą dał swojemu ludowi. jej wiara 
w zwycięstwo Boga jest  silna i niewzru-
szona. ale czy zwiadowcy dotrzyma-
ją obietnicy? czy zostanie uratowana 
wraz ze swoją rodziną? te pytania mu-
siały ją mocno niepokoić. zwłaszcza, 
że ten wielki tłum w milczącej procesji 
zaczyna okrążać miasto. już nikt nie 
mógł ani wyjść 
ani wejść. zo-
stało tylko 
o c z e k i w a n i e 
pełne napięcia 
i strachu. taka 
sytuacja trwała 
przez siedem 
długich dni. 
siódmego dnia 
za siódmym 
razem z rozka-
zu Boga kapła-
ni zatrąbili na trąbach a lud wzniósł 
wielki okrzyk bojowy. i wtedy stała się 
rzecz niewiarygodna. ziemia zatrzęsła 
się, a mur okalający miasto rozpadł się. 
autor listu do hebrajczyków tak opisu-
je tą scenę: „Przez wiarę runęły mury 
Jerycha, okrążane przez siedem dni. 
Przez wiarę nie zginęła nierządnica 
Rachab wraz z nieposłusznymi, bo 

przyjęła przyjaźnie wywiadowców” 
(hbr 11,30,31). 

z rozkazu jozuego, rachab wraz z 
cała rodziną i wszystkimi jej bliskimi 
została wyprowadzona w bezpieczne 
miejsce i zamieszkała wśród izraela. od 
tej chwili historia jej życia całkowicie 
zmieniła się. wychodzi za mąż za izra-
elitę o imieniu salma i zostaje matką 
Boaza. Boaz był mężem rut, a rut była 
prababką króla dawida. w ten spo-
sób rachab znajduje się w rodowodzie 
jezusa chrystusa. te fakty są przyto-
czone w ewangelii mateusza (mt 1,5). 
rachab również z innymi wielkimi po-
staciami znajduje w gronie bohaterów 
wiary, którzy są wymienieni w liście do 
hebrajczyków (hbr 11,31). Żeby zasłu-
żyć sobie na to wyróżnienie, jej wiara 
musiała przejść wielką próbę. tą próbą 
było ryzyko zaufania zwiadowcom, po-

nieważ widzia-
ła tylko jedno 
b e z p i e c z n e 
miejsce, zgod-
nie ze swoją 
wiarą, miejsce 
wśród Bożego 
ludu. jej wiara 
została nagro-
dzona, a tym 
który docho-
wuje wierności 
zgodnie ze swo-

im słowem jest sam Bóg, który przez 
autora listu do hebrajczyków zachęca 
nas do wiary i ufności: „Bez wiary nie 
można podobać się Bogu, kto bowiem 
przystępuje do Boga musi uwierzyć, 
że On istnieje i nagradza tych, którzy 
go szukają” (hbr 11,6;)  

henryka szarzec
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RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

DZIECI CHÓRKOWE
ŚPIEWAJĄ…

tą piękną głęboką treść przekazaną w 
pieśniach. 

serdecznie chcemy podziękować 
wszystkim rodzicom za pomoc w do-
wozie dzieci do teatru, życzymy wam 
Bożego błogosławieństwa w nowym 
roku, a wszystkim chórzystom życzy-
my dalszej wytrwałości i radości z śpie-
wania dla pana, niech pan Bóg was 
błogosławi. 

halina macura i joanna starzec

KONCERT KOLĘD

3 stycznia 2015 nasz chórek jak co 
roku stanął na scenie cieszyńskiego 
teatru. jest to zawsze wielkie wy-
zwanie i przeżycie dla naszych dzie-
ci, a szczególnie tych, którzy stają 
tam pierwszy raz. w tym roku po 
raz pierwszy na scenie teatru stanę-
li: julia Gajdzica, mateusz macura i 
jaś wisełka. dziękujemy wszystkim 
dzieciom, całemu chórkowi za za-
śpiewanie tych radosnych pieśni, za 
przekazanie tej wspaniałej nowiny, 
że „Bóg ukochał cały świat, ciebie ko-
cha też, pragnie abyś w sercu swym 
radość, pokój miał prawdziwy, pan 
jezus zszedł na ziemię, dla nas on 
narodził się, Bóg wszystkim Go daro-
wał, aby każdy cieszył się.” 

Gorące podziękowania dla naszych 
aktorów, którzy pięknie przedstawili 
na scenie w teatrze scenkę pt. sen. 
otrzymaliśmy wiele ciepłych słów dla 
naszego chórku z czego się bardzo cie-
szymy. to wam dzieci, całemu chór-
kowi należą się te podziękowania, za 

6 stycznia, w święto epifanii, ci-
sowniki kościół wypełnił się wykonaw-
cami oraz słuchaczami koncertu kolęd. 
koncert otworzył chórek dziecięcy 
naszej parafii, który prowadzą panie: 
halina macura oraz joanna starzec. 
następnie przed ołtarzem stanął chór 
mieszany naszej parafii pod dyrekcją p. 
wiesława jakubika i zaśpiewał piękne 
bożonarodzeniowe pieśni i kolędy. do-
pełnieniem tych wspaniałych doznań 
muzycznych był występ diecezjalnej 
orkiestry dętej pod batutą kapelmi-
strza adama pasternego, która przed-
stawiła przepiękny kolędowy program. 
wspaniale brzmiące kolędy z całego 
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świata, nieraz w bardzo współczesnych 
aranżacjach były ukoronowaniem 
świątecznych przeżyć każdego z nas. 
pomiędzy występami ks. marek twar-
dzik wygłosił epifanijne rozważanie, 
w którym każdy z nas miał skonfron-
tować siebie albo z mędrcami, którzy 
potrafili wstać i wyruszyć w drogę w 
nieznane za blaskiem gwiazdy, albo z 
uczonymi w piśmie, którzy wszystko 
wiedzieli, ale nie byli w stanie pójść do, 
a później i za  jezusem. za ten radosny 
czas pełen duchowych doznań wszyst-
kim wykonawcom serdecznie dziękuje-
my. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
PRACOWNIKÓW
I WOLONTARIUSZY

dietricha Bonhoeffera, pastora zaan-
gażowanego w opozycję antyhitlerow-
ską. później zaśpiewaliśmy pieśń któ-
rą napisał dietrich Bonhoeffer krótko 
przed swą śmiercią: „przez dobrą moc 
twą panie otoczony…”  następnie pan 
kurator Bronisław raszka podzięko-
wał wszystkim za zaangażowanie i 
trud oraz wszelką pracę na rzecz naszej 
parafii. spotkanie przebiegało w mi-
łej, rodzinnej atmosferze przeplatane 
wspólnym śpiewem wraz z naszym ze-
społem młodzieżowym. 

 
KULIG CHÓROWY

w piątek 30 stycznia zorganizowa-
liśmy w godzinach wieczornych kulig 
dla naszych chórzystów. samochoda-
mi wyjechaliśmy z przed naszej parafii 
do wiły partecznika, gdzie czekały na 
nas dwa zaprzęgi koni. stamtąd poje-
chaliśmy saniami wzdłuż przepięknej 
doliny dziechcinki podziwiając ośnie-
żone drzewa, domy wczasowe z liczny-
mi świątecznymi dekoracjami. przez 
godzinę mogliśmy podziwiać tę piękną 
okolicę, która osobiście kojarzy mi się 
z latami dzieciństwa. właśnie tą doliną 

w pierwszą niedzielę po epifanii, 
11 stycznia po południu na sali para-
fialnej odbyło się tradycyjne już spo-
tkanie rady parafialnej, pracowników 
parafii, wolontariuszy i wszystkich do-
brych serc, którzy w jakikolwiek spo-
sób angażują się w funkcjonowanie 
naszej parafii. spotkanie rozpoczęło 
się koncertem noworocznym filhar-
moników wiedeńskich. następnie ks. 
marek twardzik przywitał wszystkich 
serdecznie życząc nam wszystkim po-
koju, Bożego pokoju. w swoim krót-
kim rozważaniu przybliżył nam postać 
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przemierzałam drogę do naszej starki 
(babci). potem dojechaliśmy do chaty, 
gdzie czekało na nas rozpalone ogni-
sko, gdzie piekliśmy pyszne kiełbaski. 
tam też raczyliśmy się pyszną ziołową 
herbatą, grzańcem i ciastami upieczo-
nymi przez nasze chórzystki. atmosfe-
ra była bardzo przyjemna, śpiewaliśmy 
pieśni i cieszyliśmy się ze wspólnie 
spędzonego czasu. 

 jadwiga ostruszka  

WYCIECZKA DZIECI
DO KINA
w sobotę 31 stycznia, na dobre roz-

poczęcie ferii zimowych, parafia nasza 
zorganizowała wyjazd dzieci i rodziców 
do kina na film: „pingwiny z madaga-
skaru”. prawie 70-cio osobowa, rado-
sna i uśmiechnięta grupa pojechała do 
Bielska. film o przeuroczych pingwi-
nach był bardzo udany. dzieci miały 
dużą frajdę i były bardzo zadowolone. 
poza tym były ze sobą razem, a to prze-
cież najważniejsze. po południu szczę-
śliwi i radośni wróciliśmy do domu.     

WALENTYNKOWE
SPOTKANIE RODZINNE
walentynki to święto mocno dys-

kusyjne, sklepowe półki uginają się 
od okolicznościowych gadżetów, kina 
wyprzedają ostatnie bilety na roman-
tyczne filmy, a do kwiaciarni ustawiają 
się kolejki. na pierwszy rzut oka wy-
daje się, że to tylko kolejna okazja do 
zarobienia pieniędzy, a jednak  mimo 
wszystko wielu z nas z sympatią odnosi 
się do tego, by właśnie 14 lutego szcze-
gólnie okazywać swoim bliskim miłość. 
czy to nie jest piękne, gdy mamy kogo 
kochać i jesteśmy kochani! to nic, że 
walentynki są amerykańskie, niech so-
bie będą imperialistyczne czy nawet 
komunistyczne, to jest święto miłości, 
a przecież miłość, jak pisze ap. paweł w 
13. rozdziale drugiego listu do koryn-
tian, jest wartością najwyższą. właśnie 
tym pięknym hymnem o miłości  ks. 
marek twardzik przywitał wszystkich 
zebranych na walentynkowym spo-
tkaniu rodzinnym.

na temat miłości, sposobów jej wy-
rażania, przeżywania  i wprowadzania  
w życie, napisano wiele książek i roz-
praw, ale jedyny prawdziwy i doskona-
ły obraz miłości możemy znaleźć tylko 
w jezusie chrystusie. pan Bóg dał nam 
całe życie, aby ją poznawać, uczyć się 
jej i stosować każdego dnia. a z tym, 
jak wiemy, mamy na co dzień nie lada 
problem. dlatego warto było wysłu-
chać wykładu ks. Łukasza stachelka, 
który na podstawie dwóch pierwszych 
rozdziałów księgi rodzaju i fragmen-
tów przypowieści salomona, uświado-
mił nam, że zrozumienie Bożych celów 
dla małżeństwa, pomaga mężowi i 
żonie osiągnąć jedność i doświadczać 
pełni miłości. Bardzo ważna w każdym 
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żałuje, że tego dnia wyłączył telewizor i 
wyszedł z domu. sobotni wieczór upły-
nął nam bowiem w miłej świątecznej 
atmosferze, która sprzyjała rozmowom 
przy zastawionych i pięknie udekoro-
wanych stołach. Był to dobry czas, za-
równo dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
wspólnie mogliśmy  wraz z zespołem 
młodzieżowym chwalić Boga pieśnią,  
natomiast w trakcie wykładu najmłod-
si udali się na swoje równie atrakcyjne 
walentynkowe zajęcia. miłym akcen-
tem spotkania były również niespo-
dzianki: ozdobne kartoniki z werseta-
mi biblijnymi, dla pań czerwone róże, a 
dla dzieci serduszkowe baloniki. 

                                                                                  s.m.

ŚWIATOWY DZIEŃ
MODLITWY

p i e r w s z y 
piątek mie-
siąca marca 
we wszystkich 
k o ś c i o ł a c h 
chrześci jań-
skich obcho-
dzony był 
jako Światowy 
dzień modli-

twy. w tym roku przygotowaniem i 
opracowaniem liturgii tego dnia zajęły 
się kobiety z wysp Bahama. w naszym 
cisownickim kościele podczas nabo-
żeństwa liturgię opartą na słowach z 
księgi izajasz 42,10 - „Śpiewajcie panu 
pieśń nową, pieśń ku jego czci od krań-
ców ziemi..., wy wyspy i ich mieszkań-
cy” w całości prowadziły nasze panie. 
kazanie wygłosiła mgr teologii jolanta 
janik.

po nabożeństwie udaliśmy się do 
naszej sali parafialnej, gdzie mogliśmy 

związku jest też właściwa komunikacja,  
niestety wiele jest przeszkód mogących 
utrudniać każdemu z małżonków bycie 
zrozumiałym. krótka dyskusja uczest-
ników spotkania na temat odmiennych 
oczekiwań kobiety i mężczyzny uka-
zała zasadnicze różnice między dwoj-
giem wyraźnie różniących się ludzi, co 
dodatkowo zostało zilustrowane nie-
zwykle humorystycznym fragmentem 
innego wykładu. prawdziwe porozu-
miewanie się wymaga tego, by każdy 
z nas chciał rozumieć drugiego i był 
przez niego rozumianym.  jeśli przyj-
mujemy współmałżonka jako dar od 
Boga, rozumiemy i akceptujemy jego 
odmienność, potrafimy kochać miło-
ścią pozbawioną egoizmu, sprzeciwia-
my się mocy szatana. Bóg, który jest 
źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego 
piękna, pomoże nam wówczas poko-
nać wszystkie życiowe przeszkody.

wdzięczni jesteśmy panu za ten 
cudowny czas, nikt z nas zapewne nie 
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wysłuchać bardzo ciekawej prelekcji 
naszej pani katechetki Gabrysi siko-
ry, która przybliżyła nam wyspy Ba-
hama. opowiedziała nam nie tylko o 
życiu tamtejszych kobiet, ale pokazała 
też przepiękne zdjęcia, które pozwoliły 
nam w „miniaturce” poznać historię, 
tradycje oraz kulturę ludzi zamiesz-
kujących te odległe dla nas wyspy. na 
zakończenie prelekcji podziwialiśmy 
przyrodę wysp Bahama oraz zdjęcia 
zwierząt z flamingami w roli głównej.

po prelekcji przyszła kolej na degu-
stację potraw tej jakże egzotycznej dla 
nas kuchni. po raz kolejny nasze panie 
stanęły na wysokości zadania i w miarę 
swoich możliwości przygotowały prze-
pyszne potrawy rodem z wysp Baha-
ma. wspólnie częstowaliśmy się grillo-
wanym kurczakiem podanym z ryżem 
i czerwoną fasolą, do smaku polanym 
sosem z mleka kokosowego i mango. 
delektowaliśmy się ciastem Bahama 
mama oraz tropikalną sałatką z anana-
sem i marakują w roli głównej.

Był to dla nas wszystkich wyjątkowy 
wieczór ze słowem Bożym, modlitwą i 
przeżywaną wspólnotą z chrześcijana-
mi z wysp Bahama. serdecznie dzię-
kujemy naszemu pastorowi markowi 

twardzik, a także wszystkim paniom 
za przygotowanie Światowego dnia 
modlitwy w naszej parafii.

krystyna Grochal

REKOLEKCJE DLA DZIECI
I DOROSŁYCH
od 16 do 18 marca uczniowie naszej 

szkoły podstawowej uczęszczali na re-
kolekcje, o których więcej przeczytać 
możemy w relacji pana dyr. tadeusza 
Gluzy w artykule: „z życia szkoły”. 

po dniu przerwy od 20 do 21 mar-
ca (piątek i sobota) mogliśmy przeży-
wać kolejne rekolekcje – pasyjne dni 
skupienia tym razem dla dorosłych, 

 

 

 

 

 

  

Mamy już kwiecień. Spróbujcie rozszyfrować biblijne hasło tego miesiąca, 
wykorzystując do tego poniższą tabelę.  

Cyfry arabskie wskazują Wam, w której kolumnie tabeli macie szukać potrzebną do hasła 
literę, a cyfry rzymskie oznaczają wiersz tabeli, w którym zapisana jest szukana litera.  
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Początek kwietnia to również ważne święta kościelne, które przypominają nam 
wszystkim koniec życia Pana Jezusa na ziemi. 

Kącik dla   
dzieci 

 

 

 

które prowadził ks. adam podżorski ze 
skoczowa. tematem przewodnim tych 
spotkań były sakramenty. w piątek po 
wspólnym śpiewie z naszym zespołem 
młodzieżowym, ks. adam przybliżył 
nam i mam nadzieję rozwiał wiele wąt-
pliwości dotyczących chrztu. zaś w so-
botę omówił sakrament komunii Świę-
tej. po wykładzie mogliśmy wysłuchać 
wspaniałego mini koncertu zespołu 
hosanna z Goleszowa. myślę, że  ci, 
którzy postanowili spędzić te dwa dni 
razem z nami byli zadowoleni i napeł-
nieni Boża mocą. 
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Spróbujcie połączyć opis wydarzenia z życia Jezusa z nazwą święta kościelnego,  właściwą 
ilustracją i datą. Potem możecie pokolorować wszystkie obrazki.  

 

 

 

 

 

Wielki 
Piątek 

Wielkanoc 

Wielki 
Czwartek 

2 kwietnia 2015 

3 kwietnia 2015 

5 kwietnia 2015 

Ostatnia wieczerza 
zjedzona przez 

Jezusa z uczniami 

Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa 

Ukrzyżowanie 

Przeżywamy teraz również czas, w którym zagościła u nas na dobre nowa pora roku 
czyli wiosna. Zastanawialiście się już kiedyś skąd właściwie biorą się pory roku? Jeżeli 
chcemy znaleźć odpowiedź na to pytanie musimy przyjrzeć się ruchowi naszej planety – 
Ziemi.  

Ziemia wykonuje dwa rodzaje ruchu - ruch obrotowy i ruch obiegowy. Ruch obrotowy 
Ziemi polega na tym, że nasza planeta obraca się wokół własnej osi. Jeden pełny obrót 
zajmuje jej około 24 godziny, czyli jedną dobę. Dzięki ruchowi obrotowemu mamy dzień                
i noc. 

Ruch obiegowy Ziemia wykonuje po orbicie wokół Słońca. Pełny obieg zajmuje 
planecie około 365 dni i 6 godzin czyli jeden rok. Właśnie dzięki ruchowi obiegowemu 
występują pory roku, ponieważ podczas poruszania się wokół Słońca oś obrotu Ziemi ulega 
odchyleniu, co z kolei wiąże się z różnym nasłonecznieniem dwóch półkul naszej planety – 
północnej i południowej. I tak zimą promienie Słońca padają na półkulę pod ostrym kątem,               
a latem świecą prawie pionowo. Wiosna i jesień to tzw. okresy przejściowe.  

Jak wygląda ustawienie Ziemi względem Słońca podczas poszczególnych pór roku 
pokazuje poniższa ilustracja. 

 
Podpisz nazwami pór roku każdy obrazek Ziemi, a potem pokoloruj całą ilustrację. 
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………..……………… 
 

………..……………… 
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Spróbujcie połączyć opis wydarzenia z życia Jezusa z nazwą święta kościelnego,  właściwą 
ilustracją i datą. Potem możecie pokolorować wszystkie obrazki.  
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Może zastanawiacie się, kto to wszystko tak wspaniale wymyślił? Odpowiedź na to 
pytanie jest całkiem prosta. To Pan Bóg tak wszystko nie tylko wymyślił, ale i stworzył, co 
potwierdza nam Biblia w 1 księdze Mojżeszowej. Myślę, że wielu z Was doskonale zna 
historię o stworzeniu świata i potraficie przypomnieć sobie, co Bóg stworzył każdego z 
sześciu dni Swojej pracy. Jeżeli jednak nie pamiętacie szczegółowo cyklu stworzenia, 
zajrzyjcie do Biblii. Pomoże Wam ona w poradzeniu sobie z kolejnym zadaniem.                                                       

Narysuj w każdym z pól to, co Pan Bóg stworzył danego dnia. 

 

 

 

 

Dzień pierwszy Dzień drugi 

 

Dzień trzeci 

 

Dzień czwarty 
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Dzień szósty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Sikora 
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ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY - 2015
– KAZANIE – MGR TEOL.  JOLANTA JANIK

tegoroczny Śdm przygotowały ko-
biety z Bahama i za podstawę rozważa-
nia wybrały słowa pana jezusa z ewan-
gelii jana 13,12:  

„Czy wiecie, co Wam uczyniłem?”
to pytanie zadał pan jezus swoim 

uczniom tuż przed śmiercią, podczas 
wieczerzy, kolacji. w tamtych stro-
nach, w tamtych czasach nie zasiadano 
do stołów, tak jak my dzisiaj.  posiłki 
spożywano siedząc na podłodze, na 
matach lub poduszkach przy bardzo 
niskich stołach. zamożni ludzie leże-
li przy stołach wspierając się tylko na 
poduszce. ludzie chodzili albo boso, 
albo w sandałach, po polach, polnych 
ścieżkach lub bitych drogach. natural-
ną rzeczą było to, że mieli zakurzone, 
brudne stopy. zasiadając do posiłku 
nie mogli ukryć stóp pod stołem, mu-
sieli je wcześniej opłukać. i zwyczajem 
było, że to służący umywał stopy swego 
pana, kobiety myły stopy mężczyznom, 
dzieci rodzicom. jakby naturalną rze-
czą było podejście do tej czynności jako 
usługi, osoba mniej znacząca w  hie-
rarchii usługiwała osobie ważniejszej. 
najczęściej osoba usługująca nie zasia-
dała do stołu. w domach, w rodzinach 
sytuacja była dość jasna, a na jakiś pu-
blicznych spotkaniach zazwyczaj byli 
służący lub raczej niewolnicy.

wyobraźmy sobie, gdybyśmy dzisiaj 
taki zwyczaj wprowadzili. w domach, 
w rodzinach udałoby się to zorganizo-
wać, byłoby to dość jasne. Gorzej na 
przykład w parafii, gdybyśmy wpro-
wadzili taki zwyczaj przed wejściem do 
kościoła. kto miałby służyć? rada pa-
rafialna? wątpię. pan czy pani kościel-

na? też raczej nie. na pewno pojawiły-
by się najbrzydsze nasze ludzkie cechy, 
czyli chęć wywyższania się i poniżania 
innych. 

ale wtedy, w tamtych czasach 
było tak samo. ludzie byli tacy sami. 
uczniowie zauważyli już wcześniej, 
przygotowując się do ostatniej wie-
czerzy, że nie ma wśród nich służące-
go. pan jezus piotra i jana poprosił 
o zorganizowanie wieczerzy paschal-
nej. chciał być z nimi tego ostatniego 
wieczoru, chciał przekazać im jeszcze 
wiele ważnych rzeczy, przekazać po-
selstwo. wiedział dodatkowo, że bę-
dzie tam judasz. miała to być wielka 
ważna chwila. a czym zajmowali się 
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uczniowie, a stwarzaniem problemu, 
kombinowaniem i kłóceniem się, kto 
teraz komu ma umyć stopy. piotr pew-
nie najbardziej się bał, bo to jemu pan 
jezus zlecił organizację wieczerzy, w 
wynajętej sali. w ewangelii  Łukasza 
czytamy, że powstał między nimi spór 
o to, kto ma uchodzić za największe-
go. piotr nie wytrzymał i zapytał pana 
jezusa: kto jest wśród nas najwyższy? 
pan jezus odpowiedział im, że mają 
być inni niż reszta ludzi, niech ten, któ-
ry jest największy, będzie  najmniej-
szym, ten, który przewodzi, niech bę-
dzie usługującym. teraz dopiero piotr 
zaczął poważnie się bać, że to on bę-
dzie musiał myć nogi kolegom i o jemu 
przypadnie takie poniżenie. myślę, że 
pan jezus słyszał wszystkie komenta-
rze, docinki i ich kłótnie i z wielką cier-
pliwością wstał, wziął miskę z wodą 
umył uczniom stopy, wytarł w mate-
riał, którym był przepasany i zapytał: 
czy wy wiecie, co wam uczyniłem? czy 
my wiemy, co pan jezus im uczynił?

pan jezus tym nietypowym czynem 
pokazał uczniom i nam bardzo prostą a 
zarazem niezwykle ważną prawdę o po-
dejściu do drugiego człowieka. pokazał  
nam jaka powinna być nasza przewod-
nia myśl, nasza życiowa filozofia.  

każdy człowiek, bez względu na 
płeć, wykształcenie, wiek, choroby, 
uzależnienia, bez względu czy jest na-
szym sąsiadem, panią w sklepie, wro-
giem, pracodawcą, każdy, po prostu 
każdy jest człowiekiem, równym nam 
w oczach Boga, i każdemu, powtarzam 
każdemu należy się szacunek.

jeżeli w człowieku, który rano za-
jechał nam drogę na skrzyżowaniu, 
zobaczymy kogoś, kto spieszy się do 
pracy, bo coś się stało, bo boi się sze-

fa, bo się zagapił i zamiast trąbić i po-
kazywać coś brzydkiego, czym nic nie 
osiągniemy, tylko uśmiechniemy się 
przez szybę, to on może zwolni (ale na 
pewno nie przyspieszy w dodatkowym 
zdenerwowaniu) a my poczujemy się 
lepiej a na pewno nie rozjuszymy się. 
jeżeli w pani, która wcisnęła się na po-
czcie do kolejki zobaczymy człowieka, 
może nieudolnego, który się śpieszy 
a nie umie poprosić lub boi się naszej 
odpowiedzi i po prostu grzecznie tyl-
ko zwrócimy uwagę, albo nawet nie, 
bo te 3 czy 4 minuty nas nie zbawią, 
to wszystkim nam będzie łatwiej, łącz-
nie z pracownikami poczty, którzy tam 
codziennie jakiś pyskówek muszą wy-
słuchiwać. wszyscy dobrze wiemy, że 
agresja rodzi agresję, że nakręcając się 
w zdenerwowaniu tylko pogarszamy 
sytuację. problem jeśli jest trzeba go 
rozwiązać, jeśli się stał, to już się stał, 
można coś naprawić, ale nie odwrócić.

ludzie, którzy są naszymi wrogami, 
często utrudniają nam życie głupimi 
plotkami, oszczerstwami. czemu to 
robią? najczęściej z zazdrości i zawiści 
o sytuację finansową, rodzinną, bo nie 
mogą się pogodzić ze swoją sytuacją. 
zamiast patrzeć na nich jak na wrogów 
z ogromną nienawiścią, popatrzmy 
na nich jak na biednych ludzi, którzy 
mają poważne kłopoty z sobą. czasa-
mi pomaga taka empatia i próba wy-
obrażenia sobie, gdybym to ja była na 
ich miejscu. każdy drugi człowiek, bez 
względu na to co robi jest człowiekiem. 
my też popełniamy różne czyny, wiele 
błędów. i co, uczymy się na nich, płaci-
my za nie, czasem bardzo wysoka cenę. 
ale nie da się ich uniknąć. nie robi błę-
dów, ten, kto nic nie robi. im więcej się 
angażujemy społecznie, im więcej je-
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steśmy ciekawi otaczającego nas świa-
ta, im więcej obserwujemy tym więcej 
widzimy złych rzeczy, niepoprawnych 
relacji. im więcej robimy, tym więcej 
ludzi podkłada nam nogi. ale wrogość, 
agresja, chęć zemsty za wszelką cenę 
szkodzi tylko nam samym. jak często 
jest tak, że pałamy chęcią zemsty, że 
niszczy nam to życie, relacje, zdrowie, 
a najczęściej osoba, która nam zawiniła 
już dawno o tym nie pamięta i spokoj-
nie sobie żyje. 

jaką wielka nienawiść i chęć zemsty 
mógłby czuć pan jezus do judasza? a 
pan jezus nie krzyczał na niego, nie 
wyrzucił go, nie poniżył w oczach ko-
legów, umył mu nogi, podał chleb, a 
judasz za swój błąd i tak drogo zapła-
cił. odszedł rozumiejąc, że zrobił źle. 
Gdyby pan jezus próbował się na nim 
zemścić, poniżał go przed uczniami, 
próbował oskarżać przed faryzeusza-
mi, mściłby się na jego rodzinie, być 
może doprowadziłby judasza do takie-
go poczucia, że dobrze zrobiłem, że go 
wydałem, on też mnie skrzywdził, nie 
ważne kto zaczął,  ja wygrałem, ma za 
swoje. nienawiść napędza nienawiść, 
jeśli ją się urwie, to się skończy. judasz 
zrozumiał swój błąd, zrozumiał, że wy-
dał niewinnego człowieka, że zdradził 
przyjaciela dla pieniędzy, tak dalece 
zrozumiał swój błąd, że nie mógł z tym 
dalej żyć. 

czy wiecie co pan jezus uczynił? 
okazał miłość, bezgraniczną dosko-
nałą miłość do ludzi i świata. okazał 
bezgraniczną miłość swoim uczniom, 
mimo, że go zdradzili, zaparli się, opu-
ścili. został z nimi, nie przestał o nich 
dbać, wiedział, że oni nie potrafią pojąć 
tego co ma się stać, a co diametralnie 
zmieni ich życie i życie ludzi na całym 

świecie. pokazał co jest istotne, nie hie-
rarchia, zachowanie ludzkiego porząd-
ku, nie tradycja i tradycyjne zachowa-
nia, ale miłość, szacunek i usługa dru-
giemu człowiekowi. 

dzisiaj czasy się zmieniły, dzisiaj 
za usługę się generalnie płaci i to nie 
mało. ale chęć wywyższenia się nad 
osobą, która nam usługuje pozostała. 
czujemy się lepsi od kelnerki, poda-
jącej nam posiłek, pani w sklepie, kro-
jącej nam wędlinę, pokojówki, sprzą-
tającej w hotelu. w usługach hotelar-
skich widać to bardzo. szczególnie jak 
jedziemy do ubogiego kraju, w którym 
obsługa pracuje za grosze, czujemy się 
lepsi i zaczynamy się wywyższać. już 
nie wspomnę o ludziach marzących o 
zdobyciu władzy, wykorzystujących 
przewagę pracodawcach itp.

a pan jezus pokazuje nam zupełnie 
inną postawę. miłość, okazywaną do-
broć drugiemu człowiekowi i posługę. 
jezus stał się służącym i pokazał swo-
im uczniom i nam takie podejście. 

kobiety z wysp Bahama, które przy-
gotowały tą tegoroczną liturgię, zadały 
nam pytanie: czy zamierzacie naślado-
wać jezusa? pytanie może wydać się 
nie na miejscu, bo przecież to oczywi-
ste, jesteśmy chrześcijanami i powin-
niśmy naśladować jezusa. ale czy w 
dzisiejszym chrześcijaństwie nie jest 
trochę tak, że jeśli jesteśmy ochrzczeni, 
nasze dzieci są ochrzczone, konfirmo-
wane, chodzimy do kościoła, płacimy 
składki, to nam się wydaje, że to wy-
starczy i czyni nas chrześcijanami. Że 
zapominamy, co jest sednem, że mier-
nikiem jest wiara w jezusa chrystusa, 
w to co uczynił, nie tylko podczas ostat-
niej wieczerzy, ale na krzyżu, że zmył z 
nas nie proch ale grzechy, że miarą jest 
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naśladowanie go w miłości, relacjach 
z drugim człowiekiem, pracowitości, 
uczciwości. albert schweitzer powie-
dział: „kto myśli, że jest chrześcijani-
nem tylko dlatego, że chodzi do kościo-
ła, myli się. nie stajemy się przecież sa-
mochodem, kiedy idziemy do garażu.” 

na tej podstawie chrześcijanki z 
Bahama pytają współczesnych chrze-
ścijan dalej: czy możecie wykonać ja-
kieś usługi w waszej wspólnocie, które 
można określić mianem prawdziwej 
nieskończonej miłości? Oferować swój 
czas i wiedzę do działania na rzecz 
parafii lub firm usługowych. Zaopie-
kować się chorymi członkami rodziny 
lub sąsiadami? dzisiejsza modlitwa na 
całym świecie głosi wielkie przesłanie, 
zwraca uwagę na wielki brak we współ-
czesnym chrześcijaństwie. Że praw-

dziwa miłość bierze się ze skromności, 
współczucia i zobowiązania. to nie jest 
poddańczość, wykorzystywanie. jezus 
powiedział: „Jeśli tedy Ja, Pan I Na-
uczyciel, umyłem nogi  wasze, i wy 
winniście sobie nawzajem umywać 
nogi. Albowiem dałem wam przykład, 
byście i wy czynili, jak ja wam uczy-
niłem.”

duma i upór stanowią sedno grze-
chu. George murlain, kompozytor z 
Bahama napisał na dzisiejszą okolicz-
ność pieśń. oto jej fragment: „Jezus 
przybył, aby służyć, a nie być obsługi-
wanym. Naśladować Go oznacza być 
posłusznym słowu Jego. Jak długo 
będziemy żyć musimy dać mu pokor-
ne nabożeństwo i zachęcać innych do 
tego samego.” amen.

REFORMACJA  RADYKALNA

zasadniczo możemy w uproszczeniu mówić o trzech 
podstawowych stronnictwach reformatorskich w pierwszej połowie XVi 
wieku. pierwszy, to reformacja wittenberska z marcinem lutrem oraz fi-
lipem melanchtonem na czele. drugi, to reformacja szwajcarska na czele 
z ulrichem zwinglim. trzeci, to reformacja radykalna, czyli szereg wspól-
not rozsianych po kra- jach rzeszy, kantonach 
szwajcarskich oraz na te- renie dzisiejszych czech i 
moraw. radykalna refor- macja była ruchem nie-
jednolitym. powinno się raczej mówić o ruchach 
anabaptystów (nowo- chrzczeńców) i spirytuali-
stów w ramach ruchu radykalnego.

reformacja radykal- na pojawiła się na po-
czątku lat 20 XVi wieku, niemal jednocześnie w 
kilku ośrodkach: zwic- kau (saksonia), zurych 
(szwajcaria) oraz na pograniczach dzisiejszych niemiec i holandii. refor-
macja radykalna ma swoje początku w średniowiecznej nowej pobożno-
ści (devotio moderna). Było to spotykanie się na wspólnych modlitwach, 
rozważaniu ewangelii, życiu w ubóstwie oraz oparciu się na fragmentach 
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pisma Świętego (potajemnie przetłumaczonych na ję-
zyk ludowy). devotio moderna, rozwinęła się na ternie 
dzisiejszej holandii oraz północnych niemiec. działali 

tam Bracia wspólnego Życia, czyli społeczność ludzi niezwiązanych śluba-
mi zakonnymi, a podkreślający ascezę oraz miłosierdzie. człowiek średnio-
wiecza desperacko poszukiwał słowa Bożego, przez to że nie miał dostępu 
do Biblii. zaczęły pojawiać się tendencje, które można porównać do współ-
czesnych ruchów pentakostalnych. Grupy te, zaczęły polegać na proroc-
twach i wizjach dostępnych dla tych najbardziej uduchowionych, tzw. „do-
skonałych”. przykładem tego są starsze od devotio moderna ruchy beginek 
i begardów, Braci wolnego ducha oraz inne ruchy oparte na mistycyzmie. 
ruchy te dały solidny grunt pod działalność kilku reformatorów, których 
zaliczyć można do tak zwanej reformacji radykalnej.

Konrad Grebel w Zurychu

idee znad ujścia renu, w górę rzeki, kierowały się z północy na południe. 
Był to ruch dwukierunkowy. wymiana handlowa oraz spław barek z żywno-
ścią nurtem renu, wpływało nie tylko na gospodarkę tej części rzeszy, ale 
także na jej duchowość. to właśnie spowodowało, że  w szwajcarii narodził 
się ruch anabaptystów. etymologicznie słowo anabaptyzm- oznacza prakty-
ki   i doktryny grup chrześcijan, którzy zakładają potrzebę drugiego chrztu  
(z gr. anabaptizein – „na nowo chrzcić”). wszystko zaczęło się w zurychu po 
rozpoczęciu reform ulricha zwinglego. jednym z jego współpracowników 
był konrad Grebel (1498-1526 r.). w 1525 roku wraz z feliksem manzem 
uznał, że reformacja była tylko w połowie zakończona. domagali się, aby 
wprowadzono chrzest dorosłych w miejsce praktykowanego chrztu dzieci. 
sam zwingli uważał początkowo, że chrzest dzieci nie ma potwierdzenia w 
Biblii. co też ośmieliło Grebela, który  w lutym 1525 roku ochrzcił jerze-
go Blaurocka, a następnie jerzy Blaurock ochrzcił Grebela. wydarzenie to 
uznaje się za początek ruchu nowochrzczeńców w szwajcarii. anabaptyści 
głosili, że chrzest dzieci jest nie ważny i wymagany jest chrzest po wyznaniu 
wiary. zwingli porzucił pierwotne przekonanie dotyczące chrztu. przeciw-
stawił się nowochrzczeńcom. początkowo usiłował przekonać ich do zmia-
ny stanowiska poprzez serię debat. anabaptyści domagali się radykalniej-
szych reform. pragnęli nie tylko reform religijnych, ale i też społecznych, 
gospodarczych. uważali, że wyznacznikiem prawdziwego chrześcijaństwa 
jest komunizm! niektórzy anabaptyści głosili zniesienie różnic społecznych 
i wspólną własność na wzór pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w jerozo-
limie. nie spodobało się radzie miejskiej zurychu. zwingli stanął po stronie 
rady, gdy ta wygnała anabaptystów z miasta. ci którzy zostali byli surowo 
prześladowani, torturowani oraz skazywani na śmierć.
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Thomas Münzer i prorocy z Zwickau

przy omawianiu reformacji radykalnej nie sposób 
pominąć postaci thomasa münzer. Był on jednym z przywódców marzycie-
li (schwärmer) – tak nazywał proroków z zwickau marcin luter. do 1520 
münzer był zwolennikiem lutra, w pewnym momencie uznał jednak, że lu-
ter zatrzymał się w reformach. według niego należało iść dalej, iść wraz z 
„duchem czasów” - dosłownie jak i w przenośni. münzer w saksonii w mieście 
zwickau chciał zaprowadzić nowy porządek. odrzucił chrzest niemowląt, zo-
stawił: śpiew psalmów, modlitwę  oraz lekturę Biblii, która jest pożyteczna, 
ale nie wystarcza. potrzeby jest jeszcze duch Święty, który każdemu nawró-
conemu i ponownie ochrzczonemu będzie mówić co ma czynić. Było dla mün-
zera oraz jego proroków rzeczą niemożliwą, że Bóg po tylu wiekach zamilkł. 
„oni chcieli bezpośrednio z Bogiem rozmawiać” - szydził luter. opierając 
się o „wewnętrzne oświecenie ducha” bez obiektywnego autorytetu religijno 
- moralnego prorocy głosili rychłe nastanie królestwa Bożego. przypisywali 
sobie rangę objawicieli woli Boga. ulegało wielu im wielu ludzi. münzer gło-
sił zniesienie podziału stanowego, bowiem każdy jest przed Bogiem równy, 
czy to narodził się w rodzinie chłopskiej, czy też  w książęcej. kiedy luter 
przebywał na zamku w wartburgu (1521-1522), w wittenberdze ster refor-
macji przejął andrzej karlstadt. Były profesor teologii zrzucił biret i kazał się 
tytułować bratem andrzejem. zaprosił do wittenbergi proroków z zwickau, 
i w Boże narodzenia 1522 roku odprawili nabożeństwo w togach akademic-
kich. przystąpili do radykalnych reform, usunęli obrazy, posągi z kościołów. 
rozpoczęły się tumulty, ginęli ludzie. na wieść o tym luter wraca do miasta, 
by zaprowadzić porządki. mimo to nie udało się uchronić kraje rzeszy od 
wojny chłopskiej (1524-1526), która była spowodowana postulatami thoma-
sa münzera. chłopi oburzeni rosnącą pańszczyzną podżegani przez proro-
ków z zwickau, rozpoczęli rzeź, która pochłonęła od 100 tys. do 130 tys. osób. 
zginął także münzer, pojmany w bitwie pod frankenhausen, początkowo 
torturowany, następnie został ścięty. luter zdecydowanie przeciwstawił się 
prorokom z zwickau oraz bandom chłopskich, mimo że popierał chłopów w 
ich postulatach złagodzenia pańszczyzny. po tych wydarzeniach reformator 
jeszcze silniej akcentował, że słowo Boże przemawia do człowieka z kazania 
opartego na piśmie Świętym oraz z sakramentów, nie natomiast: z proroctw, 
wizji, mówienia językami oraz innych iluminacji.

Królestwo Boże w Münster

oczywiście nie wszyscy anabaptyści byli agresywni, i do tego stopnia ra-
dykalni, że chcieli przy pomocy siły obalić zastany porządek społeczny. jakob 



31      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2015        

hutter, melchior hofmann i wiele innych reformato-
rów z radykalnego skrzydła było pacyfistami. uważa-
li, że Bóg sam zniszczy niewiernych. inni anabaptyści 

przekonani byli, że trzeba w tym Bogu dopomóc. jeden z uczniów melchio-
ra hofmanna, jan mathys uznał się powołanym do ustanowienia królestwa 
Bożego. do realizacji swoich radykalizmów wybrał münster, miasto położo-
ne w westfalii. w 1533 zwyciężyła tam reformacja, a miejscowy duchowny 
Bernhard rothmann, zaczął wprowadzać reformy. wtedy do miasta przybył 
wraz ze swoimi ludźmi jan mathys. zaczęła się reformacja na wzór radykal-
ny. „apostołowie” mathysa ochrzcili w ciągu tygodnia 1400 dorosłych osób, 
następnie wprowadzono wspólnotę dóbr. cesarz wysłał przeciwko miastu 
oddziały, które zostały pobite. w czasie walk zginął jan mathys. władzę 
przejął jan z lejdy. poślubił wdowę po poprzedniku oraz inne piętnaście 
kobiet. wprowadzono poligamię, zapanował twardy rygor religijny i mo-
ralny, nie- posłuszeń-
stwo karano ś m i e r c i ą . 
jan z lejdy obwołał się 
królem no- wego króle-
stwa syjonu. r o z k a z a ł 
doszczętnie z n i s z c z y ć 
obrazy w kościołach, 
a następ- nie czekać 
cudownego ratunku. faktycznie taki nadszedł, w czerwcu 1535 roku połą-
czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
samozwańczego proroka wygłodniałą ludność. przywódców nowego po-
rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w münster. klatki te wiszą tam do dzisiaj.

reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVi wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię królestwa Boże-
go na ziemi (jan z lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (thomas 
münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w nowym 
testamencie (konrad Grebel). tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii kościoła. nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie kościoła 
nowożytnego. mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać królestwo Boże na ziemi. osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w münster.

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

w dniu 6 marca po nabożeństwie z oka-
zji Światowego dnia modlitwy mieliśmy 
przyjemność spotkać się na sali parafialnej 
by spróbować potraw  kuchni z wysp Baha-
ma. chciałabym bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim paniom zaangażowanym 
w przygotowanie tego posiłku. a oto prze-
pisy na potrawy, które kosztowaliśmy:

Kurczak kalipso
z mleka kokosowego i mango
składniki: 3 łyżeczki karaibskiego 

ostrego sosu chili lub tabasco, 2 zgniecione 
ząbki czosnku, 1 łyżeczka papryki, 1 łyżecz-
ka suszonego tymianku, 2 łyżki stołowe po-
siekanej, świeżej kolendry plus gałązka do 
przybrania, 3 łyżki stołowe oliwy, 4 piersi 
kurczaka z kością lecz bez skóry,  200 ml 
mleka kokosowego, 1 małe, dojrzałe man-
go, obrane, bez pestki, pokrojone w kostkę 
(około 175g) sok z 1/2 limonki.

przygotowanie: rozgrzać grill. do 
szklanej miski wlać 2 łyżeczki sosu chilli, 
dodać czosnek, paprykę, tymianek, poło-
wę kolendry, pół łyżeczki soli i 2 łyżeczki 
świeżo zmielonego, czarnego pieprzu. wlać 
olej i dokładnie wymieszać. naciąć piersi 
kurczaka aż do kości. w nacięcia wetrzeć 
marynatę. pokryć nią całe mięso. można je 
zostawić w marynacie na całą noc. ułożyć 
mięso na grillu i piec 8-10 minut po obu 
stronach, aż mięso będzie miękkie. do ron-
dla wlać mleko kokosowe i wrzucić mango. 
doprowadzić do wrzenia. zmniejszyć pło-
mień i gotować na małym ogniu 5 minut, 
aż mango będzie miękkie. dodać łyżeczkę 
sosu chilli, łyżkę stołową posiekanej kolen-
dy, i sok z limonki. zmiksować w mikserze 
lub blenderem ręcznym. doprawić do sma-
ku świeżo zmielonym, czarnym pieprzem. 
przełożyć do miski.

Ciasto Bahama Mama
składniki: 2 szklanki cukru, 1i 1/2 

szklanki oleju, 3 jajka, 2 szklanki mąki, 1 
łyżeczka sody + lub1 łyżeczkę proszku do 
pieczenia, 2 łyżeczki cynamonu,  1łyżeczka 
sproszkowanych goździków, ziela angiel-
skiego, gałki muszkatołowej i kardamonu, 
1 łyżeczka soli, 2 szklanki startej marchew-
ki, 1szklanka pokrojonego i  odsączonego 
ananasa, 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 
(dałam 1 i pół), 1 szklanka wiórków kokoso-
wych, 1/2 szklanki rodzynek (lub orzechy 
włoskie posiekane) 

wykonanie: zmiksować cukier, olej i 
jajka. składniki sypkie wymieszać w osob-
nym naczyniu i dodawać cały czas mik-
sując. następnie dodać wiórki kokosowe, 
marchew, ananasa, rodzinki i wanilię i 
wymieszać. ciasto przełożyć do formy kek-
sowej wysmarowanej masłem i wysypanej 
bułką tartą. piekarnik nagrzać do 180 stop-
ni c. piec przez około godzinę. wyjąć z pie-
karnika i ostudzić.

Tropikalna sałatka z ananasa
s k ł a d -

niki: 1 mały 
ananas, 4-6 
łyżek miodu,  
marakuja, 50 
ml ciemnego 
rumu.

przygotowanie: ananasa przekroić 
na pół, usunąć twardy rdzeń, wydrążyć 
miąższ. zachować skórkę. Grubo posiekać 
miąższ. wymieszać z miodem. marakuję 
przekroić na pół. wydrążyć łyżką pulpę. 
połączyć z ananasem. domieszać rum i 
schładzać 30 minut, aby smaki się połączy-
ły. nałożyć sałatkę do zachowanej skórki 
ananasa i podawać. 
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Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

UCHWAŁA ZGROMADZENIA PARAFIALNEGO:

zgromadzenie parafialne w dniu 01.02.2015 r., upoważniło radę parafialną 
do podjęcia starań związanych z zakupem działki 57/12 przylegającej bezpośred-
nio do działki na której stoi nasz dom parafialny. jest to jedyna możliwość po-
większenia terenu parafii.  

zgromadzenie parafialne podjęło także uchwałę o rozpoczęciu zbiórki na ten 
cel. uchwałę podjęto jednogłośnie. cała działka 57/12 ma powierzchnię ok. 20 
arów. kwota potrzebna do zakupu całej działki to ok. 100 000 zł. 

zbiórkę będziemy prowadzić przez cały 2015 i 2016 rok. 
za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać! 
pieniądze można wpłacać na:
- listę w kościele lub w kancelarii parafialnej, 
- rejonowym którzy będą odwiedzać nasze domy,
- lub na osobne konto przeznaczone tylko na ten cel. 
Numer konta:   96  8113  1020  2002  0001  6375  0002
Odbiorca: Parafia E-A w Cisownicy
Tytułem: działka

INFORMACJE    PARAFIALNE

POGRZEBY:
ś.p. paweł Źlik l. 77, 31.12.2014r.,
ś.p. karol kłoda l. 76, 16.01.2015r., 
ś.p. władysław kowalczyk l. 88, 18.02.2015r., 
ś.p. aniela wróbel l. 83, 23.02.2015r.,
ś.p. zuzanna cieślar l. 91, 07.03.2015r.,

CHRZTY:
wiktoria Bohucka 15.02.2015r.,

JUBILEUSZE: (od 65 l.)
jerzy larysz l. 70,
irena malec l.65,
maria nytra l. 65,
jan cichy l. 65,
karol cymorek l. 90,
helena muszkiet l. 65,
anna kuczera l. 65,
józef malec l. 65,
wanda malec l. 65,
irena sztwiertnia l. 65,
helena ostruszka l. 90,



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2015     34  

CO, GDZIE, KIEDY: 
 

WIELKI 
CZWARTEK 

WIELKI 
PIĄTEK 

WIELKANOC PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 

17:00 Kom. Św. 09:00 Kom. Św. 
17:00 Kom. Św. 

5:00 
10:00 

9:00 
Nab. rodzinne 

 
 

 KANCELARIA  PARAFIALNA 
 

ŚRODA PIĄTEK 
15:00-18:00 9:00-12:00 

 

 
 

STAŁE COTYGODNIOWE SPOTKANIA: 
NABOŻEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00 

 

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE 
 

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE  
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 

 
RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI 

 
 

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 
 
 
 
 

GODZINA 
BIBLIJNA 

g. 18:00 
              

 

KOŁO PAŃ 
(robótki ręczne) 

g.17:00 

 

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW 

g. 16:30 

 

PRÓBA CHÓRKU 
DZIECIĘCEGO 

g. 15:00 
 

SPOTKANIE 
KOBIET  
( OSTATNI 

CZWARTEK 
MIESIĄCA g. 18:00) 

 

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY MŁODSZEJ 

g. 17:30 

 
SPOTKANIE  
MŁODZIEŻY 

STARSZEJ 
g. 18:00 

 

PRÓBA CHÓRU 
g. 19:00 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!! 
 
  

 
WAŻNE DATY I TERMINY: 

 
19.04. g. 10:30  – Złoty Jubileusz Konfirmacji (z roku 1965),  
                              kościół w Ustroniu, 
24.05. g.   9:00  – Nabożeństwo rodzinne z okazji Dnia Matki 
24.05. g. 14:00 – IV Parafialny Piknik Rodzinny 
07.06.g.  09:00 – Konfirmacja  
21.06. g. 10:00 – Pamiątka Poświęcenia Kościoła 

 
 

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  

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

INFORMACJE    PARAFIALNE
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