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JAKIE BĘDZIE NASZE ŻNIWO..?

każdy dobry plon jest uwarunko-
wany właściwym czasem zasiewu, od-
powiednimi warunkami rozwojowymi, 
stosowną pielęgnacją. zignorowanie 
tych czynników nie tylko obniża plony 
ale nawet może ich całkowicie pozbawić. 
Nade wszystko zaś, gdy ktoś chce mieć 
wielkie żniwa, powinien wiosną zadbać o 
odpowiednie, dobre nasienie. to proste 
prawo zasiewu i zbioru może być dobrą 
ilustracją naszego życia i jego owoców. są 
ludzie, którzy zdają się 
kpić sobie z tej oczywi-
stej zasady. oczekują 
plonu życia niezgodne-
go z dokonywanym za-
siewem. stąd wezwa-
nie słowa bożego: Nie 
błądźcie, Bóg się nie 
da z siebie naśmiewać; 
albowiem co człowiek 
sieje, to i żąć będzie. 
Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć 
będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, 
z Ducha żąć będzie żywot wieczny [ga 
6,7-8]. Pamiętajmy! boga nie można na 
nic naciągnąć ani robić sobie z Niego 
żartów. Niektórzy jawnie negują zwią-
zek doczesności z wiecznością. Prezen-
tują całkowicie wykoślawione podejście 
do sprawy, niczym pewna kobieta, która 
wysłuchawszy podobieństwa o bogaczu i 
Łazarzu, stwierdziła, że za życia chce być 
bogaczem, a po śmierci będzie Łazarzem. 

„Życie ludzkie niby pole, na nim sieje każdy z nas,
Prawdę, dobro, złość czy miłość..? Już nadchodzi żniwa czas!

Co wyrosło na twym polu? Łany zboża, czy też chwast?
Z czym przed Bożym tronem staniesz? Już nadchodzi żniwa czas!

Słońce skryło się za chmury, opustoszał złoty łan,
z tego cośmy tutaj siali, nas osądzi w niebie Pan.”

                                                                         W.Pawłow/L. Żydkowa

inni ślą ku bogu następujący komunikat: 
wyszaleje się, poużywam świata, a potem 
na starość się ustatkuję i uwierzę. jeszcze 
inni bagatelizują sprawę i liczą na jakiś 
fuks, w myśl zasady: „jakoś to będzie…”. 
Pełno na ziemi „cwaniaków”, którym 
udaje się okpić rodziców, nauczycieli, 
pracodawców, władzę, a nawet skarbów-
kę. lecz z bogiem żadnemu cwaniakowi 
się nie uda. Nie błądźcie, Bóg się nie da z 
siebie naśmiewać. u Niego szansę mają 

tylko ci, którzy z drże-
niem serca odnoszą się 
do jego słowa. a  sło-
wo boże prezentuje że-
lazną zasadę: Człowiek 
zbiera to, co zasiał. Za-
sadźcie drzewo dobre, 
to i owoc będzie dobry, 
albo zasadźcie drzewo 
złe, to i owoc będzie 
zły. [Mt 12,33]. Nie ma 

bowiem drzewa dobrego, które by rodzi-
ło owoc zły, ani też drzewa złego, które 
by rodziło owoc dobry. Każde bowiem 
drzewo poznaje się po jego owocu, bo 
nie zbierają z cierni fig ani winogron z 
głogu [Łk 6,43-44]. 

krótko mówiąc, nasze codzienne 
postawy i czyny są zasiewem na jutro. 
Może to być zasiew prowadzący nas do 
dobrych zbiorów. Bo kto chce być za-
dowolony z życia i oglądać dni dobre, 
ten niech powstrzyma język swój od 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2015     6  

złego, a wargi swoje od mowy zdradli-
wej. Niech się odwróci od złego, a czy-
ni dobre, niech szuka pokoju i dąży do 
niego [1Pt 3,10-11]. Niestety, istnieje i 
taka ewentualność, że zasiejemy coś, co 
niechybnie wyda nam złe owoce. Kto w 
swoim domu sieje zamieszanie, dziedzi-
czy wiatr [Prz 11,29]. izrael odrzucił to, 
co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel! 
Powołują królów, lecz beze mnie, ustana-
wiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. ze 
swojego srebra i złota uczynili sobie bał-
wany na własną zgubę. […] bo sieją wiatr 
i będą zbierać burzę [oz 8,3-7]. 

biblia jest bardzo jednoznaczna. Bo 
kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć bę-
dzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z 
Ducha żąć będzie 
żywot wieczny [ga 
6,8]. oto jak tę 
myśl słowa bożego 
oddają inne prze-
kłady: Ci, którzy 
sieją na gruncie 
swojej starej na-
tury, aby zaspokoić swoje pragnienia, 
koniec końców zbiorą zniszczenie; lecz 
ci, którzy wytrwale sieją na polu Ducha, 
zbiorą z Ducha życie wieczne. Kto sieje 
to, co odpowiada pożądliwościom jego 
ciała, temu pożądliwości zgotują żniwo 
w postaci śmierci. Lecz jeśli będzie siał 
to, co podoba się Duchowi [Świętemu], 
w czasie żniwa Duch da mu w nagrodę 
życie wieczne. 

zasadniczo są tylko dwie kategorie za-
siewu. Cokolwiek zasiewamy – jest albo 
wg ducha albo wg ciała. sianie wg ducha, 
to na przyszłość na pewno - żywot wiecz-
ny. sianie wg ciała, to na przyszłość na 
pewno – skażenie, zniszczenie, śmierć. 
jeżeli zdarzyło się nam, że przez lata sia-
liśmy według ciała, to jedynym sposobem 
uniknięcia złych tego owoców jest poku-
ta. szczere wyznanie grzechów i obiecane 

przez boga w takim przypadku przeba-
czenie, przerwie duchowy proces two-
rzenia złych owoców. tylko niezwłoczne 
odwrócenie się od złego i skierowanie 
się w stronę wiary w Pana jezusa Chry-
stusa i rozpoczęcie siania tego, co dobre 
w oczach bożych, zaowocuje żywotem 
wiecznym. warto tu jeszcze podkreślić, 
że prawem żniw jest nie tylko to, że czło-
wiek zbiera to, co zasiał, dobre czy złe, 
lecz i to, że żniwo jest zawsze większe niż 
siew: sto, sześćdziesiąt, trzydzieści razy 
więcej niż posiano” (Mt 13,8.23).

Na wiosnę można było wybierać, co 
się posadzi lub posieje. jesienią już wy-
bierać nie można. zbiera się zgodnie z 
wiosennymi decyzjami i wyborami. to 

dla nas wielka lek-
cja duchowa. Nad-
chodzi dzień osta-
tecznego żniwa. 
wielu ludzi błądzi 
w myśleniu o tym 
dniu. Myślą, że ja-
koś uda się im zbie-

rać coś innego, niż zasiewali. byli nie-
gościnni – a myślą, że drzwi będą mieli 
szeroko otwarte. byli skąpi – a myślą, 
że będą żąć obficie. byli interesowni – a 
myślą, że spotkają się ze wspaniałomyśl-
nością. Mieli zamknięte serca – a myślą, 
że spotkają się z otwartością. Nie przeba-
czali – a myślą, że zostaną im odpuszczo-
ne ich grzechy.

a co z nami?  Nastawmy się na do-
bry owoc naszego życia! Nie zwlekajmy z 
tym ani dnia dłużej. zacznijmy siać to, co 
na pewno zaowocuje życiem wiecznym. 
zróbmy to od razu. siejmy i nie ustawaj-
my! Bądźmy niestrudzeni w szlachet-
nym postępowaniu. Jeśli w nim wy-
trwamy, czeka nas czas wielkich żniw! 
„A czynić dobrze nie ustawajmy, albo-
wiem we właściwym czasie żąć będzie-
my bez znużenia”. [ga 6,9].            amen



7      INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2015       

dziewczęta i chłopcy! dlaczego dzisiaj 
tutaj stoicie? w domu bożym, przy ołta-
rzu? Powód jest taki: pójdziecie do pierw-
szej klasy. to jest ważne wydarzenie w 
waszym życiu, w życiu waszej rodziny i w 
życiu naszej Parafii. Chcemy was oddać 
pod opiekę Pana jezusa i tutaj z waszy-
mi rodzicami prosić o was w modlitwie, 
aby Pan bóg był z wami każdego dnia, 
gdy wychodzić będziecie z domu do szko-
ły i gdy z niej będziecie wracać, aby był 
z wami w szkole podczas zajęć i na prze-
rwach, w czasie nauki i zabawy, aby bez 
ustanku swoje oczy miał na was zwróco-
ne i dlatego właśnie dzisiaj prosimy boga, 
by was błogosławił.

 zanim to jednak się 
stanie chcę wam opo-
wiedzieć o chłopcu, któ-
ry miał na imię samuel. 
samuel był tak duży jak 
wy i rodzice też posłali 
go do szkoły. to była 
trochę inna szkoła niż 
ta, do której pójdziecie. 
wy, do swoich szkół – 
tu w Cisownicy, czy w 
równi, czy w Cieszy-
nie – pójdziecie rano, 
a po południu wrócicie 
do domu. samuel był w swojej szkole 

BÓG WOŁA CIĘ PO IMIENIU
- BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERWSZOKLASISTÓW

rano, popołudniu, wieczorem i zostawał 
w niej na noc. w tej szkole nie tylko się 
uczył, ale w nie j wypoczywał, jadł i spał. 
i właśnie stało się to pewnej nocy. ktoś 
go obudził. wyraźnie słyszał swoje imię: 
„samuelu, samuelu”. - kto mnie woła? - 
Czy to mi się śni? - Nie! - to woła mnie 
mój nauczyciel. - on śpi tuż za ścianą. sa-
muel wstał i poszedł do pokoju swojego 
nauczyciel. - heli, czy ty mnie wołałeś? 
- Nie! - Nie wołałem cię. - spałem. - idź 
i połóż się. samuel rozmyślał, ale zasnął. 
i po raz drugi usłyszał: - „samuelu. sa-
muelu”. - No, teraz to już na pewno woła 
mnie heli. - oto jestem. wołałeś mnie? 
- Nie, wróć i połóż się. i trzeci raz samuel 
usłyszał swoje imię. tym razem heli zro-
zumiał, że samuela woła Pan bóg. - je-
żeli jeszcze raz usłyszysz swoje imię, to 
powiedz: „mów Panie, sługa twój słucha.”

drogie dzieci. bóg zna wasze imiona. 
Poznał je podczas waszego chrztu.  a dziś 
– tak powiedzieć możemy - woła was po 
imieniu, abyście słuchali jego słowa. ten 
bowiem jest prawdziwym uczniem, kto 

chodzi do szkoły, ale przy-
chodzi również do bożej 
szkoły, aby powiedzieć: - 
Mów Panie sługa twój słu-
cha twojego słowa.

a wy rodzice poma-
gajcie waszym dzieciom 
poprzez swoją wiarę, mo-
dlitwę i przykład swoje-
go życia kroczyć drogą 
uczniostwa bożego. Niech 
się tak dzieje.

(Na podstawie I Sm wy-
głoszono 30.08.2015r. na 
nabożeństwie rodzinnym.)

tadeusz gluza
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Z ŻYCIA SZKOŁY W CISOWNICY

rozpoczął się nowy rok szkolny 
2015/2016. dla nauczycieli i wychowaw-
ców są to ponowne obowiązki i służba 
kierowana na nauczanie i wychowywanie 
młodego pokolenia. dla uczniów to czas 
nauki i nowych wyzwań, oczekiwań i rów-
nież obaw. Na nabożeństwie 
rodzinnym 30 sierpnia dzię-
kowaliśmy bogu za opiekę 
podczas wakacji i powierza-
liśmy Mu na ten nowy rok 
wszystkich uczniów i nauczy-
cieli oraz osoby związane ze 
szkołą, a szczególnie prosi-
liśmy za Pierwszoklasistów. 
błogosławieństwo przyjęło 13 uczniów. 
dziesięciu z nich uczęszcza do klasy ia w 
Cisownicy, dwójka do klasy ib w równi, 
a jedna uczennica do szkoły w Cieszynie. 
spotkaliśmy się również w kościele przed 
uroczystościami inauguracyjnymi nowy 
rok szkolny. ksiądz Marek opowiadał wte-
dy historię o gospodarzu, który wyjeżdża-
jąc powierzył swym sługom talenty aby 
je pomnażali. tak i dzisiaj każdemu Pan 
bóg daje talenty. jednemu więcej, inne-
mu mniej, ale każdy ma je wykorzystywać 

i pomnażać. więc jedni mają uzdolnienia 
matematyczne inni językowe, jeszcze inni 
grają w piłkę lub grają na instrumencie 
muzycznym, a jeszcze inni mają ich więcej 
niż jedno. ja zaś apelowałem do uczniów 
o uważne słuchanie. Nie tylko na lekcjach, 

ale również wsłuchiwanie się 
w głos boży. tak robił Mały 
samuel. Niech więc ten Nowy 
rok szkolny będzie dla nas 
czasem wykorzystywania i 
pomnażania swoich talentów 
i uważnego wsłuchiwania się 
w słowo boże. „z bogiem, z 
bogiem każda sprawa…”

z wiadomości szkolnych podaję, że 
szkoła w Cisownicy liczy obecnie 134 
uczniów i uczennic. do oddziału przed-
szkolnego w goleszowie-równi uczęsz-
cza 25 wychowanków. Przypominam, że 
obiekt szkolny w równi jest od trzech lat 
w zarządzie szkoły cisownickiej. w kla-
sach pierwszych jest 29 uczniów: 18 uczy 
się w Cisownicy – wychowawczynią jest 
Pani aleksandra Chmiel, a 11 w równi – 
wychowawczynią jest Pani anna Pieszka.

dyr. tadeusz gluza

WYKORZYSTUJĄC CZAS

Czas jest nierozerwalnie związany z 
naszą egzystencją i jest miarą przemija-
nia. od momentu, kiedy rodzimy się na 
ten świat, czas zostaje  automatycznie 
włączony do naszego życia. Nie potrafi-
my tego zmienić, ani zatrzymać czasu. 
w opisie stworzenia bóg ustanowił po-
rządek na świecie, w którym pojawia się 
czas.  w księdze kaznodziei salomona 
czytamy „ Wszystko ma swój czas i każ-
da sprawa pod niebem ma swoją po-
rę”(kz 3,1) również człowiekowi został 

wyznaczony przez stwórcę określony 
czas życia na ziemi. „życie nasze trwa 
lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat 
osiemdziesiąt” (Ps,90,10). wraz z postę-
pem cywilizacyjnym i coraz większym 
tempem życia stajemy wobec presji ucie-
kającego czasu. Nie lubimy jednak zbyt 
głęboko zastanawiać się nad przemija-
niem. Chętnie wypełniamy swój czas 
różną aktywnością, ponieważ refleksja 
prowadzi do pytania o cel i sens naszej 
egzystencji . Czas jest darem, jaki otrzy-
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maliśmy i bóg oczekuje, abyśmy mądrze 
nim dysponowali  i właściwie go wyko-
rzystali. Mamy jasne polecenie ap. Pawła 
„Baczcie więc pilnie jak macie postępo-
wać, nie jako niemądrzy, lecz jako mą-
drzy, wykorzystując czas, gdyż dni są 
złe.” (Ef.5,15) Przykładem kobiety, która 
potrafiła wykorzystać bardzo krótki czas 
i  wpoiła wiarę w boga swojemu synowi 
jest jochebed matka Mojżesza. Naród 
izraelski na skutek nieurodzaju i głodu 
panującego na całym bliskim wschodzie 
szukał ratunku w Egipcie. rozeszła się 

wieść, że są tam zgromadzone ogromne 
spichlerze ze zbożem. synowie jakuba 
również tam przybywają, aby nakupić 
żywności. Nie są jeszcze świadomi, że to 
sam bóg przygotował dla nich ratunek. 
józef, ich brat, który został sprzeda-
ny jako niewolnik do Egiptu, jest teraz 
namiestnikiem całego kraju. stało się 
to za sprawą dziwnych snów faraona, 
których nikt nie potrafił wyłożyć, tylko 
józef przywołany z więzienia właściwie 
je zinterpretował. sny dotyczyły przy-
szłości i były proroctwami dotyczącymi 
lat urodzaju i nieurodzaju. aby zabez-
pieczyć kraj przed klęską głodową, jó-
zef wybudował spichlerze i zgromadził 
w nich zboże. dzięki pozycji józefa cała 
rodzina jakuba osiedliła się w Egipcie. 
Po upływie prawie czterystu lat sytuacja 

zmieniła się na niekorzyść. kolejni wład-
cy Egiptu nie pamiętali już zasług józefa, 
a lud izraelski  nad którym cały czas było 
boże błogosławieństwo, rozmnożył się,  
stał się silny i potrzebował coraz więcej 
przestrzeni do życia. stali się zagroże-
niem dla Egipcjan. Przychylność powoli 
zamieniała się w nienawiść. i w końcu 
nastał czas wielkiego ucisku. zmuszano 
ich do ciężkiej, niewolniczej pracy. lecz 
te ciężkie warunki życia nie wpłynęły na 
wzrost ich liczebności. w końcu faraon 
podjął bardzo radykalną decyzję. każde-

go chłopca, który urodził 
się w rodzinie hebrajskiej 
zabijano i wrzucano do 
Nilu. oprócz ciężkiej pra-
cy ponad siły pojawiło się 
widmo stopniowego likwi-
dowania narodu, a radość  
macierzyństwa zmieniła 
się w strach i przerażenie. 
Podobną udrękę musiała 
przeżywać jochebed, kie-
dy urodziła syna. ona i jej 
mąż amram byli lewitami. 

Należeli do rodu, który miał otrzymać 
później zadanie dostarczania kapłanów 
do nabożeństw w świątyni. oboje urodzi-
li się w niewoli w Egipcie, ale zachowali 
wiarę w boga. Chociaż rodzina jakuba 
i całe następne pokolenia poumierali w 
Egipcie, to nadzieja powrotu do ziemi 
obiecanej pozostała głęboko w ich ser-
cach. z pewnością przekazywano sobie 
z pokolenia na pokolenie ostatnie słowa 
józefa, które skierował do swoich braci 
„ja wkrótce umrę, lecz bóg nawiedzi was 
łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju 
do ziemi, którą przysiągł dać abraha-
mowi, izaakowi i jakubowi.” ( i Mż 50, 
24) jochebed nie otrzymała żadnego 
proroctwa, ani szczególnego objawienia 
dotyczącego jej syna. jego los, tak jak po-
zostałych chłopców został już przesądzo-
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ny. jednak miłość macierzyńska każe jej 
ukrywać to dziecko. a w tej miłości rodzi 
się nadzieja, może też przeczucie, które 
rozpoznać może tylko matka, że bóg w 
plan ratowania swojego narodu włączy 
jej syna. bóg w swoje plany zawsze wciąga 
ludzi. dlatego sprzeciwiła się rozkazowi  
faraona i przez trzy miesiące ukrywała 
chłopca. tuląc swoje maleństwo nawet w 
najśmielszych marzeniach nie przypusz-
czała jakie plany bóg wiąże z Mojżeszem 
i do jakich zadań go powołuje. z pewno-
ścią wiara dodała jej odwagi i przeko-
nania, że w tej sytuacji należy bardziej 
słuchać głosu 
boga. dziecko 
rosło i coraz 
trudniej było 
go ukrywać. był 
to czas ogrom-
nego napięcia i 
gorączkowych 
działań. joche-
bed cały czas 
swoje myśli 
kierowała do 
boga. wreszcie 
sporządziła koszyk z trzciny, powlekła 
go żywicą i smołą, włożyła tam dziecko i 
położyła w sitowiu na brzegu Nilu. ten 
idylliczny obrazek pamiętamy z historii 
biblijnych, ale jochebed wraz z całą ro-
dziną nie zachwycała się tym widokiem. 
wypuścić z rąk swoje dziecko i patrzeć 
jak oddala się niesiony przez nurt rzeki 
to dramatyczny czyn, ale nie było inne-
go wyjścia. dalej wszystko potoczyło się 
jakby wg. z góry ułożonego scenariusza. 
Córka faraona widząc hebrajskie dziec-
ko ulitowała się nad nim. teraz należało 
szybko działać. zaproponowano joche-
bed jako mamkę . w ten sposób otrzy-
mała syna z powrotem. ale nie na zawsze 
i z tym musiała już się pogodzić. ten da-
rowany czas musiała przede wszystkim 

wykorzystać, aby zapoznać go z wiarą 
w żywego boga, historią swojego naro-
du i nadzieją powrotu. Mojżesz wkrótce 
zostanie księciem Egiptu, jako przybra-
ny syn córki faraona. będzie żył w obcej 
kulturze i religii. Czy jochebed  przez te 
kilka lat, kiedy mogła sama wychowy-
wać Mojżesza zdołała osiągnąć swój cel. 
odpowiedź znajdziemy w dalszych wer-
setach biblijnych. kiedy Mojżesz dorósł 
to  często przypatrywał się ciężkiej, wręcz 
niewolniczej pracy swoich braci. Potrafił 
wczuć się w ich położenie ponieważ wie-
dział, że był jednym z nich. znał swoją 

tożsamość i 
nie odciął się 
od swoich ko-
rzeni. zdarzyło 
się, że stanął w 
obronie bitego 
hebrajczyka. i 
chociaż po tym 
incydencie mu-
siał uciekać z 
Egiptu, to zdał 
egzamin ze 
swojej wiary i 

przywiązania do swojego ludu.  Po wielu 
latach wygnania, na rozkaz boga wró-
cił jako wyzwoliciel i przywódca. każdy 
z nas ma do dyspozycji określony czas i 
tylko od nas zależy jak go wykorzystamy. 
warto czasem trochę refleksyjnie spoj-
rzeć wstecz pod kątem przemijającego 
czasu. być może, że  na wiele spraw, któ-
rym poświęciliśmy wiele czasu i energii 
spojrzymy inaczej. ap. Paweł  wskazuje 
nam, abyśmy wykorzystywali czas jako 
mądrzy. Mądrość jest jednak mocno osa-
dzona w bożym słowie. tam  znajdziemy 
wskazówki, które pomogą nam ustalić 
trwałe i nieprzemijające wartości, w któ-
re warto zainwestować nasz czas.    

henryka szarzec
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RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

ZŁOTA KONFIRMACJA
w drugą  niedzielę po wielkanocy, 19 

kwietnia jak co roku w kościele ap. jaku-
ba starszego w ustroniu odbyła się zło-
ta konfirmacja. uroczyste nabożeństwo 
rozpoczęło się o g. 10:30. w maju 1965 
roku grupa 135 konfirmantów przystąpi-
ła do uroczystego ślubowania wierności 
bogu i kościołowi. Po  50–ciu latach spo-
tkali się by podziękować  bogu za minio-
ne lata. 

Po nabożeństwie odbyło się w sali 
parafialnej wspólne spotkanie  oraz po-
częstunek. każdy uczestnik spotkania 
otrzymał pamiątkę złotej konfirmacji. 
w uroczystości uczestniczyli proboszczo-
wie parafii w ustroniu  ks. Piotr wowry, 
Cisownicy ks. Marek twardzik oraz wi-
kariusz ustrońskiej parafii ks. dariusz 
lerch. spotkanie to, było okazją do wza-
jemnego rozpoznawania się wspomnień i 
niekończących się rozmów. 

NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI 
ŚWIĘTA STRAŻY POŻARNEJ 

w niedzielę trzeciego maja, w święto 
konstytucji gościliśmy na naszym na-
bożeństwie strażaków, którzy następne-

go dnia obchodzili swoje święto. w ten 
uroczysty dzień strażacy w galowych 
mundurach z pocztem sztandarowym 
uroczyście weszli do kościoła. ksiądz w 
kazaniu mówił o strachu, którego zapew-
ne strażacy doświadczają, ale przezwy-
ciężają go by pomagać innym. to nazwał 
bohaterstwem. „strach i bohaterstwo oto 
kwintesencja naszego życia. Przeżywa-
li go twórcy konstytucji trzeciomajowej 
i przeżywamy go my wszyscy. Czy jed-
nak potrafimy go przezwyciężyć i zostać 
cichymi bohaterami?” jako przykład 
ksiądz wskazał na miłosiernego sama-
rytanina, który zapewne też odczuwał 
strach, ale pomógł, został cichym boha-
terem. wskazał też na miłość, która po-
maga nam przezwyciężać wszelkie oba-
wy i strachy i to ona powinna być drogą 
do naszego codziennego bohaterstwa.    

Na koniec złożył życzenia, aby nas 
wszystkich bóg bezpiecznie prowa-
dził, ochraniał od wszelkich niebezpie-
czeństw. a  strażakom, takiego poczucia i 
wręcz pewności że to co robią jest wielką 
służbą dla dobra człowieka. a także siły i 
mocy, i ochrony boga w każdej  akcji.

gdy obowiązek wezwie mnie,
tam wszędzie, gdzie się pali.
ty mi, o Panie siłę daj,
bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas,
z płomieni cało wyniosę.
Przerażonego starca daj,
ustrzec przed strasznym losem.

daj, panie, czujność, abym mógł,
Najsłabszy słyszeć krzyk.
daj sprawność i przytomność bym,
ugasił pożar w mig.
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swe powołanie pełnić chcę,
i wszystko z siebie dać.
sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec,
i o ich mienie dbać.

a jeśli taka wola twa,
bym życie dał w ofierze.
ty bliskich mych w opiece miej,
o to Cię proszę szczerze.                                                        

amen.

EGZAMIN I KONFIRMACJA 

w niedzielę 17 maja podczas nabo-
żeństwa, odbył się egzamin tegorocznych 
konfirmantów. Po roku nauki konfirma-
cyjnej przyszedł czas na podsumowanie 
wytężonej pracy. do egzaminu przystą-
pili: agnieszka Cieślar, klaudia Fabian, 
Patrycja Malec, wiktoria samosiuk, ja-
cek gluza, Mateusz górniok kacper kło-
da, szymon Makarewicz damian Malec, 
jakub sikora, kamil skrzypiec. jerzy 
raszka przystąpił do egzaminu w ter-
minie późniejszym ze względu na pobyt 
w sanatorium.  Egzamin wypadł bardzo 
dobrze. wszyscy zostali dopuszczeni do 
konfirmacji. 

dnia 3 czerwca br., podczas uro-
czystego nabożeństwa w obecności ks. 
Marka twardzika, ks. Mirosława sikory 
z rybnika oraz katechety dyr. tadeusza 

gluzy  i całego zboru, dwunastu konfir-
mantów złożyło wyznanie swej wiary i 
potwierdziło przymierze z bogiem ślubu-
jąc Mu wierność i posłuszeństwo. kiedyś 
w sakramencie Chrztu świętego bóg po-
wiedział do nich swoje „tak”, teraz przy-
szła kolej na ich odpowiedź, na ich świa-
dome „tak” wobec boga. tak się stało! w 
swym ślubowaniu, konfirmanci przejęli 
odpowiedzialność za siebie, za swoje czy-
ny i decyzje. 

Na tej trudnej drodze samodziel-
nej odpowiedzialności przed bogiem 
za swoje życie potrzebują wsparcia. tę 
zaś rolę musimy pełnić my wszyscy: 
duszpasterze, katecheci, prezbiterzy, 
wszyscy członkowie naszego zboru. to 
jest też nasza odpowiedzialność za tych 
młodych ludzi. ważnym jest, aby Ci 
młodzi ludzie nie zniknęli z firmamentu 
naszej parafii, lecz aby byli żywymi ka-
mieniami naszego zboru. stąd mój apel 
zarówno do konfirmantów jak i do was 
rodziców, rodzin razem zróbmy wszyst-
ko, aby niedzielne nabożeństwa, spotka-
nia młodzieży jak i inne formy pracy nie 
były tylko okazjonalnymi spotkaniami, 
ale potrzebą ich serca tęskniącego do 
boga. 

wszystkich tegorocznych konfirman-
tów serdecznie zapraszamy na spotkania 
młodzieżowe i zachęcamy do aktywnego 
udziału w życiu parafii!
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SPOTKANIE DLA MĘŻCZYZN
w sobotni wieczór 23 maja odbyło się 

kolejne spotkanie dla mężczyzn. zebrała 
się niewielka grupka Panów, a naszym 
gościem, a zarówno prowadzącym spo-
tkanie był roman Fenger. Na wstępie 
nasz gość przeczytał następujący wiersz:

Danuta Wawiłow  „Szybko”
szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
szybko, szybko, stygnie kawa!
szybko, zęby myj i ręce!
szybko, światło gaś w łazience!
szybko, tata na nas czeka!
szybko, tramwaj nam ucieka!
szybko, szybko, bez hałasu!
szybko, szybko, nie ma czasu!
Na nic nigdy nie ma czasu?

a ja chciałbym przez kałuże
iść godzinę albo dłużej,
trzy godziny lizać lody,
gapić się na samochody
i na deszcz, co leci z góry,
i na żaby, i na chmury,
cały dzień się w wannie chlapać
i motyle żółte łapać
albo z błota lepić kule
i nie spieszyć się w ogóle...

Chciałbym wszystko robić wolno,
ale mi nie wolno?

głównym tematem wieczoru było to 
jakie dziedzictwo my jako ojcowie, doro-
śli mężczyźni przekazujemy swoim dzie-
ciom. Nie chodziło tutaj o dziedzictwo 
materialne, ale o pewne wzorce, które  
mają wielki wpływ na kształtowanie się 
osobowości naszych dzieci.

Powyższy wiersz doskonale obrazuje 
ogólny schemat naszego funkcjonowa-
nia. wszystko musi się odbywać szybko, 
w biegu. Na nic ciągle nie mamy czasu, 
dajemy się porwać w wir życia, który 
coraz częściej przypomina wyścig szczu-
rów. Najczęściej spowodowane jest to 
chęcią zagwarantowania naszym rodzi-
nom jak najlepszych warunków do życia. 
tylko niestety odbywa się to kosztem 
właśnie czasu. Czasu, który można by 
było spędzić razem z bliskimi budując 
wzajemne relacje.

dzieci bardziej od nowego kompute-
ra, roweru, telefonu itp. potrzebują na-
szej obecności. Codzienne obowiązki ta-
kie jak wspólne przyrządzanie posiłków, 
umycie samochodu, czy poukładanie 
drewna w piwnicy jest świetnym sposo-
bem na wspólne spędzanie czasu. tylko, 
że dla nas dorosłych te czynności jeśli 
wykonuje się je razem z dzieckiem trwa-
ją zbyt długo i wolimy je jednak robić 
sami. Przecież nam się wiecznie śpieszy. 
Często w tych sytuacjach brakuje nam 
też cierpliwości co do manualnych zdol-
ności naszych pociech i mając na wzglę-
dzie dobro naszego układu nerwowego 
robimy to sami.  zapominamy o tym, że 
wspólne wykonywanie takich banalnych, 
codziennych czynności niesamowicie 
buduje wspólne relacje, zaufanie. Pamię-
tajmy, że  tego czasu nie da się kupić, ani 
nie da się go  odłożyć na później na najle-
piej oprocentowanej lokacie.

trzeba się zastanowić kim jesteśmy 
dla swoich dzieci. dostawcami pienię-
dzy potrzebnych do zakupu markowych 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2015     14  

ubrań, butów i coraz to lepszego kompu-
tera, czy po prostu przyjaciółmi, którzy 
wykazują zainteresowanie nawet błahy-
mi sprawami. Przyjaciółmi, od których 
można się uczyć odpowiedzialności. 
Przyjaciółmi, którym można zwierzyć się 
ze wszystkiego.

to czy naszym dzieciom będzie się 
powodzić w życiu nie zależy od nas. Na-
tomiast jakimi będą ludźmi w dużym 
stopniu tak. w końcu niedaleko spada 
jabłko od jabłoni.  

zbigniew brudny

KOLACJA DLA KOBIET 
„POD TUŁEM”  

jesteśmy kobietami w różnym wieku 
i z różnym bagażem życiowych doświad-
czeń. Nie jesteśmy doskonałe, czasem 
nam coś wychodzi, czasem nie, ale chce 
nam się żyć; żyć coraz pełniej. idziemy 
drogą, a słowa zapisane w biblii są  dla 
nas praktycznymi wskazówkami jak żyć. 
wierzymy, że mają one moc zmieniać 
nasze życie na „o niebo” lepsze. obawia-
my się porażek, pragniemy odnosić suk-
cesy, dlatego z wiarą bierzemy sprawy 
w swoje ręce, staramy się być aktywne, 
wpływać na otaczający nas świat i zmie-
niać go na lepsze. te pozytywne zmiany 
chcemy rozpocząć od siebie… 

26 maja br. (w dzień matki) nasza 
parafia po raz kolejny zorganizowała 
w restauracji „Pod tułem”  spotkanie 

przeznaczone dla kobiet. Panie o godz. 
18.00 zasiadły do wspólnej kolacji, by 
przy pięknie nakrytych stołach i filiżance 
aromatycznej kawy miło spędzić czas. w 
menu kolacji znalazły się pyszne ciasta, 
zimne przekąski i gorąca zupa-krem, po-
dana już na  zakończenie spotkania, ok. 
godz. 21.00.

Na wstępie pastorowa kasia twar-
dzik przywitała nas serdecznie i przed-
stawiła zaproszonych gości. Naszą prele-
gentką okazała się Mariola Fenger, osoba 
od wielu lat związana z Centrum Misji i 
Ewangelizacji w dzięgielowie, pracująca 
jako doradca rodzinny i osoba pierwsze-
go kontaktu w gliwickim ośrodku Pomo-
cy osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem. mariola.fenger@cme.org.pl

Pani Mariola przybliżyła nam w skró-
cie na czym polega jej praca i jak wielkie 
znaczenie w kontaktach z osobami po-
krzywdzonymi ma werset „Zbliżając się 
do tego, który jest żywym kamieniem, 
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale 
u Boga wybranym i drogocennym, wy 
również, niby żywe kamienie, jesteście 
budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla skła-
dania duchowych ofiar, przyjemnych 
Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 P 2,4-
5). Prelegentka zwróciła naszą uwagę na 
trzy określenia kamieni, o których mowa 
w tym wersecie: 

1 „kamień węgielny” hebrajski zwrot 
rosz pina - dosłownie: głowa kąta (wę-
gła, narożnika domu) określenie to wy-
stępuje w biblii i odnosi się do jezusa 
Chrystusa. 

2 „kamienie  żywe którymi pragniemy 
być, bo tylko jako żywe kamienie potrafi-
my tworzyć żywe relacje, budować żywe 
związki, rodziny i zbory. 

3 „kamienie szlachetne” w oczach 
boga jesteśmy nieoszlifowanymi  dia-
mentami, pozwólmy więc wydobyć z 
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siebie to, co w nas wartościowe, rzadko 
spotykane  i piękne. 

Po zakończeniu prelekcji doskonałym 
dopełnieniem naszego spotkania był mi-
ni-koncert w wykonaniu naszej byłej pa-
rafianki gabrieli targosz (kluz).

tradycyjnie duet halinka Macura i 
ania doryghi, przy dźwiękach gitary za-
chęcił nas do wspólnego śpiewania na 
chwałę Pana, a o uśmiech na naszych 
twarzach zadbała krysia grochal, recytu-
jąc swoje wiersze, którymi bohaterkami 
były tym razem nasze współparafianki. 

Pani henia szarzec poprowadziła nas 
w modlitwie. Na zakończenie spotkania 
wszystkie panie otrzymały upominek - 
piękną imitację kamienia szlachetnego 
–z życzeniami, aby ten mały „brylant” 
przypominał nam jakimi kamieniami 
powinnyśmy być. 

krystyna lazar

IV PARAFIALNY PIKNIK 
RODZINNY
w niedzielne popołudnie 31 maja 

spotkaliśmy się w izbie regionalnej u 
państwa brzezinów, na iV-tym już Pik-
niku rodzinnym, aby cieszyć się społecz-
nością z sobą nawzajem. 

Nasze rodzinne świętowanie rozpo-
częliśmy słowem bożym i modlitwą w 
której poprowadził nas ks. Marek twar-
dzik. a potem nasz chórek dziecięcy za-

śpiewał kilka pieśni, które były wstępem 
do i na Pikniku dziecięcy konkursu 
Piosenki religijnej. zgłoszeni wcześniej 
uczestnicy prezentowali się śpiewając 
piękne religijne pieśni na chwałę Pana 
boga. był to konkurs więc jury wyłoniło 
tych co zdobyli pierwsze, drugie i kolej-
ne miejsca…, ale dla nas słuchających 
wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami! 
kolejne novum na naszym pikniku to 
konkurs drużyn - rodzin, które rywalizo-
wały w bardzo ciekawych dyscyplinach, 
takich jak: cięcie drzewa, wbijanie gwoź-
dzi, toczenie potężnych opon od ciągni-
ka - oczywiście wszystko na czas, a poza 
tym skoki w workach, rzut gumowcem 
czy przeciąganie liny. rywalizacja była 
tak zacięta, iż nie dało się wyłonić zwy-
cięzców, zakończono ją sprawiedliwym 
remisem. kolejną atrakcją były stare, 
ale jakież piękne samochody właścicieli 
zrzeszonych w automobil klubie w Cie-
szynie. Mogliśmy oglądać i rozmawiać 
z właścicielami takich cacek jak: austin 
Mini 850, jaguar Xj 40, triumph dolo-
mite sprint czy Fiat 126p. Poza tym, jak 
zwykle zamek do skakania dla najmłod-
szych, jakże emocjonujące licytacje, lo-
teria, a na zakończenie mecz siatkówki. 
w tak zwanym międzyczasie można było 
zjeść pyszne ciasta, jajecznicę, kiełbaski 
z grilla czy kaszoki z kapustą. jak zwykle 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2015     16  

frekwencja dopisała, było nam wszyst-
kim bardzo miło i przyjemne, czego wy-
razem były długie rozmowy dorosłych 
i niekończące się zabawy dzieci. Na za-
kończenie  naszego pikniku, już na szkol-
nym boisku odbył się niezwykle zacięty 
mecz siatkówki, którego zwycięzcami 
byli wszyscy zawodnicy obu drużyn i ki-
bice także. Niestety wszystko kiedyś się 
kończy, wieczorem ostatni zmęczeni, ale 
zadowoleni organizatorzy pikniku udali 
się do swoich domów na zasłużony od-
poczynek. 

dziękuję serdecznie radnym i ich 
rodzinom, rodzicom konfirmantów, 
chórkowi i wszystkim członkom naszej 
Parafii na których barkach spoczywała 
organizacja naszego pikniku. wszystkim 
hojnym ofiarodawcą i sponsorom pikni-
ku i loterii fantowej również serdeczne 
bóg zapłać! zysk z naszego pikniku wy-
niósł 5100 zł. Pragniemy przeznaczyć go 
na zakup działki przylegającej do domu 
Parafialnego. 

widoczna radość naszych dzieci, 
możliwość integracji, możliwość bycia 
ze sobą, przeżywania wspólnoty w pa-
rafialnej społeczności jest bezcenna. do 
zobaczenia, jak bóg da, na V rodzinnym 
Pikniku Parafialnym już za rok!!!

WIZYTA CHÓRU Z NIEMIEC
w dniach 2 -4 czerwca nasz chór go-

ścił niemiecki zespół Neue kantorei z de-

kanatu weilheim. goście przyjechali do 
nas wieczorem, 2 czerwca ramach arty-
stycznego tourne po Europie środkowej. 
wcześniej występowali w kościołach we 
wrocławiu i w krakowie. Po przygotowa-
nym przez nasze chórzystki poczęstun-
ku, udali się na noclegi. Część nocowała 
w pokojach gościnnych na naszej parafii, 
kilka osób nocowało w domach niektó-
rych chórzystów oraz w domu wczaso-
wym w ustroniu. 

w środę, po śniadaniu podanym na 
parafii nasi goście pojechali do Cieszyna, 
gdzie z przewodnikiem zwiedzali miasto, 
z jego pięknymi zabytkowymi obiektami. 
o godzinie 18 w ramach akcji ratujmy 
organy kościoła jezusowego wystąpi-
li z koncertem, prezentując repertuar 
bardzo ambitny i ciekawy, i stosowny do 
niego wysoki poziom wykonania. Pre-
zentowali partie w wykonaniu solistek i 
solistów z towarzyszeniem organów oraz 
harfy. w połowie koncertu nasz chór wy-
stąpił razem z gośćmi, wykonując pieśń 
w języku polskim i niemieckim „wielka 
jest dobroć”. Następnie nasz chór wyko-
nał kilka radosnych pieśni urozmaicając, 
zdaniem wielu słuchaczy, poważny pro-
gram chóru z Niemiec.

Po koncercie wszyscy chórzyści przy-
jechali do naszej sali parafialnej, na 
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wspólną kolację. w czasie spotkania, 
nasi goście, przebrani w stroje ludowe 
/bawarskie/, zaprezentowali zgoła inny 
repertuar - pieśni ludowe, gra na różnych 
instrumentach oraz „jodłowanie”. w mi-
łej i wesołej atmosferze spędziliśmy śro-
dowy wieczór.

w czwartek, po śniadaniu, nasi go-
ście w towarzystwie kilku chórzystów 
pojechali do wisły. zobaczyli zameczek 
prezydencki, zaporę w Czarnem, podzi-
wiali widoki z tarasu tzw. dolnego zam-
ku, skocznię w wiśle-Malince. wizytę w 
wiśle zakończyli pysznym obiadem po-
danym im w zajeździe głębce, skąd po 
długim pożegnaniu udali się do czeskiej 
Pragi.

jadwiga ostruszka, halina sikora

PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA

21 czerwca br. obchodziliśmy kolej-
ną, 34 już pamiątkę poświęcenia kościoła 
jana Chrzciciela w Cisownicy. uroczyste 
nabożeństwa poprzedzone zostały poran-
kiem pieśni i muzyki religijnej, podczas 
którego wystąpili: chór naszej parafii 
oraz chór parafii w  tychach. Przed i po 
nabożeństwie mogliśmy zatopić się w 
pięknych dźwiękach płynących z instru-
mentów i serc diecezjalnej  orkiestry dę-
tej pod dyrekcją pana adama Pasternego. 

uroczyste nabożeństwa rozpoczęły 
się o godz. 10:00. słowo boże w koście-

le głosił Prezes synodu ks. dr grzegorz 
giemza, zaś na placu kościelnym ks. 
Marcin konieczny z Parafii w tychach. 
w uroczystości brali także udział: ks. 
jan kozieł, oraz mgr teol. tadeusz gluza 
oraz wójt naszej gminy krzysztof glaj-
car, śpiewał także nasz chórek dziecięcy. 
Po nabożeństwach księża, zaproszeni 
goście, chóry oraz orkiestra spotkali się 
w sali parafialnej na okolicznościowym 
poczęstunku.  

ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO
w ostatnią niedzielę czerwca wszyst-

kie dzieci i uczniowie z szerokimi uśmie-
chami przyszły na rodzinne nabożeń-
stwo na zakończenie roku szkolonego. 
Podczas tego nabożeństwa najlepsi 
uczniowie wszystkich klas szkoły pod-
stawowej otrzymali nagrody książkowe. 
Nagrodzeni zostali także laureaci i fina-
liści różnych konkursów biblijnych. i tak 
w konkursie „sola scriptura”, w grupie 
szkół podstawowych drugie miejsce zajął 
szymon kluz, a finalistą był Przemysław 
konecki. zaś w grupie szkół gimnazjal-
nych laureatem został Filip Machalica. 
w konkursie biblijnym „jonasz” trzecie 
miejsce w grupie szkół średnich zdobyła 
stella Madejska. wszystkim serdecznie 
gratulujemy i zachęcamy wszystkich do 
wnikliwej lektury Pisma świętego.    
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„RZEKI CUDÓW” czyli 
DNI DOBREJ NOWINY 

w okresie letnich wakacji rzeka ko-
jarzy się nam głównie z miejscem mi-
łego wypoczynku, często połączonego z 
aktywnością sportów wodnych. jednak 
młodzi uczestnicy tegorocznych dno 
dobrej Nowiny mogli przekonać się, że 
brzegi rzek, szczególnie tych rzek zna-
nych z kart biblii, to często areny emo-
cjonujących zdarzeń.

i tak pierwszego dnia udaliśmy się nad 
potok jabbok, gdzie obserwowaliśmy 
niecodzienne zapasy jakuba, po których 
otrzymał nowe imię izrael tzn. walczyłeś 
z bogiem  i z ludźmi i zwyciężyłeś. życie 
jakuba pokazało nam jednak, że grzech 
ma smutne następstwa. drugi dzień to 
wycieczka wraz z deborą i barakiem nad 
potok kiszon. dzięki jego wzburzonym 
wodom bóg pozwolił izraelitom poko-

nać wrogich kananejczyków. ta historia 
nauczyła nas, że to tylko bóg daje zwy-
cięstwo. trzeci dzień to specyficzny test 
dla żołnierzy gedeona nad wodami rzeko 
Charod. wynik tego testu to 300 – tylu 
ludzi stanęło do walki u boku gedeona z 
niezliczoną armią Midianitów. ale bóg 
znów daje izraelitom zwycięstwo, jedno-
cześnie ucząc nas wszystkich, że warto 
ufać tylko jemu – bogu.

w sobotę nie spotkaliśmy się na za-
jęciach ale na wycieczce do ustrońskiego 
ośrodka edukacji ekologicznej „leśnik” 
i „Parku dinozaurów”. Na zakończenie 
tegorocznych spotkań czekał nas jeszcze 
niedzielny występ na nabożeństwie, pod-
czas którego zborownicy usłyszeli pieśni 
„boży pokój jak rzeka” i „jesteś rado-
ścią mojego życia” w wykonaniu dzieci 
– uczestników dni dobrej Nowiny 2015.

dziękujemy tym, którzy zorganizowa-
li i aktywnie włączyli się w przebieg dni 
dobrej Nowiny, jak i wszystkim darczyń-
com i tym, którzy poświęcili swój czas 
jako opiekunowie podczas wycieczki.

gabriela sikora

MŁODZIEŻ NA WAKACJACH 
W PORONINIE

w dniach 14-18 sierpnia odbył się wy-
jazd naszej młodzieży na obóz do Poro-
nina, miejscowości położonej niedaleko 
zakopanego.
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droga była długa, po niespełna pięciu 
godzinach dotarliśmy wreszcie na miej-
sce. Po rozpakowaniu swoich rzeczy w 
pokojach i spotkaniu organizacyjnym, 
nasz obóz został oficjalnie rozpoczęty.

w miejscu, w którym mieliśmy nasz 
nocleg, mogliśmy podziwiać piękne wi-
doki, grać w różne gry zespołowe i ko-
rzystać ze stołu do ping-ponga oraz pił-
karzyków.

w ciągu tych pięciu dni mieliśmy wie-
le atrakcji, takich jak paintball, wspinacz-
ka w parku linowym, wyjazd do aquapar-
ku i na kręgielnie, szaloną jazdę gokarta-
mi, wyścigi rzędów czy bitwę na balony. 
oczywiście  nie zabrakło nam też czasu 
na rozważanie słowa bożego, podczas te-
matów przygotowanych przez starszych 
kolegów i koleżanki, kiedy utwierdzali-
śmy się w przekonaniu, że bóg nas kocha 
i jest z nami zawsze i wszędzie.

te pięć dni wyjazdu minęły nam bar-
dzo szybko. wypoczęci i szczęśliwi wró-
ciliśmy z powrotem do Cisownicy, bo jak 
to mówią ,, wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej ‚’.

Na koniec chciałabym w imieniu całej 
młodzieży serdecznie podziękować każ-
demu, kto w jakikolwiek sposób zaan-
gażował się w nasz wyjazd. dziękujemy 
również naszym wspaniałym opiekunom 
oraz głównym organizatorom, bez któ-
rych ten obóz by nie wypalił. serdeczne 
bóg zapłać!

 joanna zielina

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
PIERWSZOKLASISTÓW 
w niedzielę 30 sierpnia, już po raz 

czwarty miało miejsce błogosławieństwo 
pierwszoklasistów. uczniowie którzy po 
raz pierwszy przekraczają mury szkoły 
wchodzą w zupełnie nowy etap swojego 
życia. ważne, aby wchodząc w to nowe, 
szli razem z bogiem i z jego błogosła-

wieństwem. a są nimi: jadzia Choro-
ba, dominik Chrapek, jakub Czyż, sara 
Ćwięczek, jakub dziadecki, julka gaj-
dzica, amelia gaszek, Magdalena gwaz-
dacz, samuel kobiela, Mateusz Macura, 
Łukasz szarzec, stanisław zawada. sło-
wa wsparcia i zachęty wypowiedział mgr 
teol. dyrektor szkoły tadeusz gluza, a 
ks. Marek twardzik zmówił modlitwę, 
następnie odbyło się błogosławieństwo. 
wszystkie dzieci otrzymały także w pre-
zencie mały upominek w postaci książki. 

WYCIECZKA DO 
LIPTOWSKIEGO JANA 
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jedzie na słowacje wiesioły ałtobus,
przed nim jako pilot ałteczkym pomyko
ze swojóm żóneczkóm ks.Marek - cisownicki proboszcz.

z rana do terchowej hnet my pojechali,
pod pómnikiym janosika zdjyncia se cykali.
Coroz piekniejsze widoki fórt my podziwiali
i już przed połedniym na orawie stary zamek zdobywali.
kludzili nas coroz wyżyj, po schódeczkach strómych,
ci, co na sóm wyrch zamku wylyżli byli strasznie utropióni.
ani my sie kapli, jak za dwie godziny
660 schódków razym zaliczyli.
tak my sie zawziyli za to łoglóndani, 
ze ło chwile do lodowej jaskini razym pojechali.
widoki przepiekne, ani z bajki przeniesióne,
i kolejne 645 schódków w jaskini zrobióne.
to nic, że sił brakowało, ponikierzi kapke już stynkali,
za to nasi dżentelmyni ponikiere paniczki 
prawie że na rynkach z jaskini wynoszali.

o kościele w św. krzyżu też my pamiyntali,
przed ołtorzym pobożne pieśniczki razym zaśpiywali.
jako, że dziyń już mioł sie ku wieczorowi
do liptowskigo jana skierowali my swoji kroki.
tu przidało sie to nasze gorolski śpiywani,
po liptowie aż zagrzmiało, jak my razym
‚’ 100 lat” Młodej Parze pieknie zaśpiywali.
Na sóm wieczór w hoteliku nas ulokowali,
po wieczerzy, utropióni do łóżek my polygali.

w niedziele, kiedy wszyscy postowali,
do kościoła szpacyrkym razym sie wybrali.
tu nasz Proboszcz, po naszymu łodprawił kozani,
ło tym, jako 600 roków tymu „Majstra” jana husa
na stosie w kónstancji życio pozbawiali.
Chór zaśpiywoł dwie pieśniczki, wszyscy nóm klaskali,
a my naszej Pastorowej- dyrygyntce pieknie dziynkowali.
Po kościele zaś z gazdami razym my biesiadowali,
na pikniku, przi ciasteczkach i gulaszu wysoki tatry podziwiali.

jeszcze jyny krótki szpacyr po liptowskim janie,
bo do gór cióngło goroli, coby z bliska podziwać sie na nich.
Przi pogodzie jak marzyni, coroz wyżyj my jechali,
i ło chwile w szczyrbskim Plesie ałtobus zaparkowali.
ani my sie nie nazdali, że łod wyrchów bydzie tak fukało,
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czynść parafian bez skarpetek i w sandałach 
szyrbski Pleso podziwiało.
strasznie fajnie my sie mieli, kupe pozwiedzali,
ale , że już nie ty roki, razym tak my se uznali,
że na drugi rok do Ciechocinka pojadymy 
i pumaluśku po deptaku szpacyrować bydymy.

Pieknie dziynkujymy Panie Pastorze, Pani Pastorowo,
za naszóm wycieczke i czas mile przeżyty ze sobóm.

                                                             krystyna grochal          

DWA POETYCKIE 
SPOTKANIA 

5 maja w domu Naro-
dowym w Cieszynie odby-
ło się poetyckie spotkanie 
autorskie krystyny Morys 
- grochal, pt.„Wiesiołe 
rymy z naszej dziedzi-
ny”. zaś 17 września rów-
nież w domu Narodowym 
odbyło się spotkanie z po-

etką i gawędziarką heleną wróbel, pt. 
„Do rymu po naszymu”. obie poetki 
pochodzą i mieszkają w Cisownicy, obie 
śpiewają w naszym chórze parafialnym, 
obie piszą gwarą wspaniałe wiersze mó-
wiące o pięknie przyrody, dawnych cza-
sach, przywiązaniu do lokalnej tradycji i 
kultury. obie nawiązują także do współ-

czesnych wydarzeń, które 
opisują raz na wesoło in-
nym razem bardzo poważ-
nie, ale zawsze z trafną pu-
entą, która daje do myśle-
nia i trafia do naszych serc. 
za co serdecznie dziękuje-
my i życzymy dalszej uda-
nej działalności twórczej! 

SPOTKANIE MĘŻCZYZN
w sobotę 19 września odbyło się ko-

lejne spotkanie dla mężczyzn. tematem 
przewodnim był kryzys wieku średniego. 

wraz z prowadzącym, lekarzem, neuro-
chirurgiem adrianem kotasem zastana-
wialiśmy się: Co to jest, ów kryzys…? Czy 
to tylko nierzeczywisty mit, pragnienie 
powrotu i spełniania marzeń z dzieciń-
stwa, czy powolne, pierwsze objawy sta-
rzenia się? Nasz prelegent bardzo przy-
stępnie, a jednocześnie bardzo rzeczowo 
i szeroko omawiał temat. Przybliżał nam 
go od strony medycznej, psychologicz-
nej, społecznej, kulturowej, a także reli-
gijnej i biblijnej. jedna z konkluzji była 
następująca: zmian w naszym życiu nie 
zatrzymamy, musimy się do nich dosto-
sować i musimy je tak przepracować aby 
przyniosły nam korzyść i nikomu nie wy-
rządzały krzywdy. a oparci na mocnym 
fundamencie wiary możemy z tego pro-
cesu wyjść zwycięsko, jak na mężczyznę 
przystało!     

Nie wiem czy sprawiła to tematyka, 
czy coś innego…, ale było nas prawie 
dwudziestu, nasz rekord jeśli chodzi o 
męskie spotkania. Cieszę się z tego bar-
dzo! oby tak dalej..!
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Za nami już okres wakacyjnego wypoczynku, wielu z Was wróciło już do szkoły czy 
przedszkola, na pewno też wielu z Was dopiero rozpoczęło swoją przygodę z nauką. Dla Was 
wszystkich mam na początek pytanie – czy wiecie co to jest ewangelia? Różne możemy 
znaleźć znaczenia tego słowa. Po pierwsze była to dobra nowina, wiadomość o odniesionym 
zwycięstwie – tak rozumieli ten termin ci, którzy nie znali Pana Boga. Po drugie ten termin   
w Starym Testamencie rozumiano jako radosną nowinę. Dopiero w Nowym Testamencie 
ewangelię zaczęto rozumieć jako Dobrą Nowinę o Zbawieniu, które przynosi Jezus – to jest 
trzecie znaczenie tego terminu. I wreszcie po czwarte mianem ewangelii określa się księgi 
otwierające Nowy Testament, które zawierają opis działalności Jezusa na ziemi, jego śmierć, 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. A czy wiecie ile w Biblii znajdziemy ewangelii? 
Wystarczy otworzyć Nowy Testament i je policzyć. Możecie też odczytać ich liczbę                       
z poniższego obrazka.                                              

Pokolorujcie na zielono pola z kreską. Potem możecie zrobić to z całym obrazkiem. 

Kącik dla   
dzieci 
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Każdy z czterech autorów Ewangelii ma przypisany swój symbol. Dla Mateusza to 
anioł, dla Marka lew, dla Łukasza byk, a dla Jana orzeł. Postacie ewangelistów wraz z ich 
symbolami możecie zobaczyć na przykład w Kościele Jezusowym w Cieszynie. 

Połączcie odpowiednie imię autora Ewangelii z przypisanym mu symbolem. 

MAREK JAN MATEUSZ ŁUKASZ 
    

 

   

  

 Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura będzie dotyczył właśnie 
Ewangelii Łukasza. Jest to trzecia Ewangelia w Nowym Testamencie, liczy 24 rozdziały, za 
jej autora uważa się Łukasza –  z zawodu lekarza, który jest też najprawdopodobniej autorem 
Dziejów Apostolskich. Ewangelia ta rozpoczyna się wstępem, w którym autor tłumaczy 
Teofilowi, dlaczego podjął się spisania tej księgi: Postanowiłem i ja, który wszystko od 
początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się               
o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś (Łk 1, 3 - 4). Księga ta kończy się natomiast opisem 
wniebowstąpienia Pana Jezusa.  

 
 

Odszyfruj nazwy 
miejsc i osób oraz 
ich tytuły, które 

związane są          
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 W Ewangelii Łukasza możemy znaleźć wiele podobieństw. Może zadacie pytanie co 
to takiego? Podobieństwo, inaczej nazywane przypowieścią, to historia, którą opowiadał Pan 
Jezus i w której pod przykładem z życia codziennego ówczesnych ludzi, przedstawiał prawdy 
o Bogu i Bożym Królestwie. Poniższa tabela to wykaz podobieństw z Ew. Łukasza wraz                 
z miejscami, w których możecie je przeczytać w Biblii. 

 

PODOBIEŃSTWA 
 

Łk 
 

PODOBIEŃSTWA 
 

Łk 
 

O bawiących się dzieciach 
 

7, 31 – 35 
 

Przypowieść o przyjacielu o północy 
 

11, 5 – 13 
 

Podobieństwo o siewcy 
 

8, 4 – 8 
 

Podobieństwo o głupim bogaczu 
 

12, 16 – 21 
 

Podobieństwo o ziarnie gorczycznym 
 

13, 18n 
 

Podobieństwo o drzewie figowym 
 

13, 6 – 9 
 

Podobieństwo o kwasie 
 

13, 20n 
 

O zamkniętych drzwiach 
 

13, 22 – 30 
 

Podobieństwo o zgubionej owcy 
 

15, 3 – 7 
 

O zajmowaniu miejsc na weselu 
 

14, 7 – 11 
 

Podobieństwo o dzierżawcach winnicy 
 

20, 9 – 19 
 

Podobieństwo o wielkiej wieczerzy 
 

14, 15 – 24 
 

O drzewie figowym 
 

21, 29 – 33 
 

O budowie wieży i prowadzeniu wojny 
 

14, 28 – 32 
 

O czujnym gospodarzu 
 

12, 39n 
 

Podobieństwo o zgubionym groszu 
 

15, 8 – 10 
 

Podobieństwo o wiernym             
i niewiernym słudze 

 
 

 

12, 42 – 46 
 
 

 

Podobieństwo o synu marnotrawnym 
 
 

 

15, 11 – 32 
 

 

Podobieństwo o dziesięciu minach 
 

 

19, 11 – 28 
 

Podobieństwo o nieuczciwym 
zarządcy 

 

 

16, 1 – 8 
 

 

Podobieństwo o świecy 
 

8, 16 – 18;     
11, 33 

 

 

Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu 
 

 

16, 19 - 31 
 

Podobieństwo o soli 
 

14, 34n 
 

O wynagradzaniu sługi 
 

17, 7 - 10 
 

 

O czuwającym odźwiernym 
 

 

12, 35 – 38 
 

Podobieństwo o wdowie              
i niesprawiedliwym sędzi 

 
 

 

18, 1 - 8 
 

Przypowieść o dwóch dłużnikach 
 

7, 41 – 43 
 

Podobieństwo o faryzeuszu i celniku 
 

18, 9 - 14 
Przypowieść o miłosiernym 

Samarytaninie 

 

10, 30 – 37 

 

 

Przejdź labirynt, żeby dowiedzieć 
się, z którego obrazka można dojść 

do kłosa. 

Czy wiesz, którego z podobieństw 
dotyczy ten labirynt? 

Napisz tutaj jego tytuł: 

podobieństwo o ………………… 
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Ewangelia Łukasza zawiera też opis wielu cudów, których dokonał Pan Jezus. Co to 
jest cud? To takie wydarzenie, którego sprawcą może być tylko Bóg, żaden człowiek nie 
potrafi go powtórzyć ani do końca zrozumieć. W tej tabeli znajdziecie nazwę cudu i miejsce  
z Ewangelii, w którym możecie dokładnie przeczytać sobie, na czym ten cud polegał. 

 

CUD 

 

Łk CUD Łk 
Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum 4, 31 - 37 Uzdrowienie epileptyka 9, 37 - 42 
Uzdrowienie teściowej Piotra i wielu 

chorych 

 

4, 38 - 44 
 

Uzdrowienie opętanego niemowy 
 

11, 14 – 15 

Obfity połów 5, 1 - 11 Uzdrowienie kobiety w sabat 13, 10 – 17 
Uzdrowienie sparaliżowanego 5, 17 - 26 Uzdrowienie w sabat cierpiącego na 

puchlinę wodną 

 

14, 1 – 6 

Uzdrowienie sługi setnika 7, 1 - 10 Uzdrowienie 10 trędowatych 17, 11 – 19 
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 7, 11 - 17 Uzdrowienie ślepego 18, 25 – 43 

 
 
 
 

Uciszenie burzy 
 

8, 22 - 25 Uzdrowienie odciętego ucha sługi 
arcykapłana 

 

22, 50 – 51 

Uzdrowienie opętanego 8, 26 - 39 Zmartwychwstanie Jezusa 24, 1 – 12 
 

Wskrzeszenie córki Jaira 8, 40 - 42;      
49 - 56 

Jezus ukazuje się uczniom w drodze   
do Emaus 

 

24, 13 – 35 

Uzdrowienie niewiasty 8, 43 - 48 Jezus ukazuje się apostołom 24, 36 - 49 
Nakarmienie 5 000 9, 10 - 17 Wniebowstąpienie Jezusa 24, 50 - 53 

Przemienienie Jezusa 9, 28 - 36  
 

 

Czy wiecie, który z cudów 
przedstawia ten obrazek? 

Jest to  

…………………………………. 

Pokolorujcie obrazek 

 

Zachęcam wszystkich uczniów do 
wzięcia udziału w tegorocznej 
edycji konkursu biblijnego.               
Szczegółów szukajcie np. na 
stronie www.augustana.pl                 
w zakładce Sola Scriptura. 

 

Gabriela Sikora 

Ewangelia Łukasza zawiera też opis wielu cudów, których dokonał Pan Jezus. Co to 
jest cud? To takie wydarzenie, którego sprawcą może być tylko Bóg, żaden człowiek nie 
potrafi go powtórzyć ani do końca zrozumieć. W tej tabeli znajdziecie nazwę cudu i miejsce  
z Ewangelii, w którym możecie dokładnie przeczytać sobie, na czym ten cud polegał. 

 

CUD 

 

Łk CUD Łk 
Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum 4, 31 - 37 Uzdrowienie epileptyka 9, 37 - 42 
Uzdrowienie teściowej Piotra i wielu 

chorych 

 

4, 38 - 44 
 

Uzdrowienie opętanego niemowy 
 

11, 14 – 15 

Obfity połów 5, 1 - 11 Uzdrowienie kobiety w sabat 13, 10 – 17 
Uzdrowienie sparaliżowanego 5, 17 - 26 Uzdrowienie w sabat cierpiącego na 

puchlinę wodną 

 

14, 1 – 6 

Uzdrowienie sługi setnika 7, 1 - 10 Uzdrowienie 10 trędowatych 17, 11 – 19 
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 7, 11 - 17 Uzdrowienie ślepego 18, 25 – 43 

 
 
 
 

Uciszenie burzy 
 

8, 22 - 25 Uzdrowienie odciętego ucha sługi 
arcykapłana 

 

22, 50 – 51 

Uzdrowienie opętanego 8, 26 - 39 Zmartwychwstanie Jezusa 24, 1 – 12 
 

Wskrzeszenie córki Jaira 8, 40 - 42;      
49 - 56 

Jezus ukazuje się uczniom w drodze   
do Emaus 

 

24, 13 – 35 

Uzdrowienie niewiasty 8, 43 - 48 Jezus ukazuje się apostołom 24, 36 - 49 
Nakarmienie 5 000 9, 10 - 17 Wniebowstąpienie Jezusa 24, 50 - 53 

Przemienienie Jezusa 9, 28 - 36  
 

 

Czy wiecie, który z cudów 
przedstawia ten obrazek? 

Jest to  

…………………………………. 

Pokolorujcie obrazek 

 

Zachęcam wszystkich uczniów do 
wzięcia udziału w tegorocznej 
edycji konkursu biblijnego.               
Szczegółów szukajcie np. na 
stronie www.augustana.pl                 
w zakładce Sola Scriptura. 

 

Gabriela Sikora 

Ewangelia Łukasza zawiera też opis wielu cudów, których dokonał Pan Jezus. Co to 
jest cud? To takie wydarzenie, którego sprawcą może być tylko Bóg, żaden człowiek nie 
potrafi go powtórzyć ani do końca zrozumieć. W tej tabeli znajdziecie nazwę cudu i miejsce  
z Ewangelii, w którym możecie dokładnie przeczytać sobie, na czym ten cud polegał. 

 

CUD 

 

Łk CUD Łk 
Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum 4, 31 - 37 Uzdrowienie epileptyka 9, 37 - 42 
Uzdrowienie teściowej Piotra i wielu 

chorych 

 

4, 38 - 44 
 

Uzdrowienie opętanego niemowy 
 

11, 14 – 15 

Obfity połów 5, 1 - 11 Uzdrowienie kobiety w sabat 13, 10 – 17 
Uzdrowienie sparaliżowanego 5, 17 - 26 Uzdrowienie w sabat cierpiącego na 

puchlinę wodną 

 

14, 1 – 6 

Uzdrowienie sługi setnika 7, 1 - 10 Uzdrowienie 10 trędowatych 17, 11 – 19 
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 7, 11 - 17 Uzdrowienie ślepego 18, 25 – 43 

 
 
 
 

Uciszenie burzy 
 

8, 22 - 25 Uzdrowienie odciętego ucha sługi 
arcykapłana 

 

22, 50 – 51 

Uzdrowienie opętanego 8, 26 - 39 Zmartwychwstanie Jezusa 24, 1 – 12 
 

Wskrzeszenie córki Jaira 8, 40 - 42;      
49 - 56 

Jezus ukazuje się uczniom w drodze   
do Emaus 

 

24, 13 – 35 

Uzdrowienie niewiasty 8, 43 - 48 Jezus ukazuje się apostołom 24, 36 - 49 
Nakarmienie 5 000 9, 10 - 17 Wniebowstąpienie Jezusa 24, 50 - 53 

Przemienienie Jezusa 9, 28 - 36  
 

 

Czy wiecie, który z cudów 
przedstawia ten obrazek? 

Jest to  

…………………………………. 

Pokolorujcie obrazek 

 

Zachęcam wszystkich uczniów do 
wzięcia udziału w tegorocznej 
edycji konkursu biblijnego.               
Szczegółów szukajcie np. na 
stronie www.augustana.pl                 
w zakładce Sola Scriptura. 

 

Gabriela Sikora 
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ACH TA DZISIEJSZA MŁODZIEŻ…

sytuacja młodzieży stanowi, w dzi-
siejszym świecie, chyba jeden z najgo-
rętszych powodów do narzekania. Często 
słychać argumenty typu: za naszych cza-
sów byłoby to nie do pomyślenia, kiedyś 
życie było całkiem inne, młodzi ludzie 
byli bardziej dojrzali i odpowiedzialni. 
Pewnie w wielu przypadkach to prawda, 
ale moim zdaniem nie stanowi reguły. 
Chciałbym, w tym artykule, skupić się na 
sytuacji młodzieży w kościele, a przede 
wszystkim naszej rodzimej parafii. uwa-
żam, że jest to temat niezwykle ważny i 
warty poruszenia, a często zapominany i 
odkładany na bok.

Podczas tegorocznych wakacji mia-
łem przyjemność zwiastować słowo boże 
w kilku parafiach. Praktycznie zawsze, 
gdy gdzieś się udaję zwracam uwagę na 
to, czy są w kościele ludzie młodzi oraz 
dzieci. stanowią oni przecież przyszłość 
danego zboru. Niestety, w wielu przy-
padkach tworzą bardzo wąską grupę lub 
ich w ogóle nie ma. w jednej parafii, na 
niedzielnym nabożeństwie, wśród 25 
osób nie znalazła się ani jedna poniżej 
30 roku życia. zdecydowana większość 
miała powyżej 50 lat. oczywiście jest to 
wielkie błogosławieństwo, że ludzie w 

średnim wieku oraz starsi przychodzą do 
kościoła. stanowią często wzór, od któ-
rego wielu młodych mogłoby się uczyć. 
są bardzo potrzebni w każdym zborze. 
jednak musimy pamiętać, że kiedyś tak-
że ich zabraknie. Co wtedy pozostanie? 
Możliwy jest taki scenariusz, że za kilka-
naście lat księża nie będą mieli dla kogo 
odprawiać nabożeństw, a kościoły będą 
świecić pustkami. jest to bardzo smut-
na, choć realistyczna wizja. świat w coraz 
większym stopniu zapomina o bogu, a te-
mat wiary spychany jest na bardzo dale-
kie miejsce. dla starszych pokoleń było to 
czymś ważnym, często najważniejszym. 
obecnie staje się przeżytkiem. jednak na 
to wszystko wpływa także nasza postawa, 
skupienie na samym sobie. Niestety pro-
blemy współczesnej młodzieży są zwykle 
bagatelizowane. świadczy o tym fakt, że 
w wielu parafiach nie ma nawet czegoś 
takiego jak spotkania młodych ludzi ze 
słowem bożym, czyli tak zwanych mło-
dzieżówek. oczywiście nie zawsze są one 
możliwe, ze względu na liczebność zboru, 
czy też po prostu brak osób w tym wieku. 
a jak sytuacja przedstawia się, jeśli cho-
dzi o naszą parafię w Cisownicy?

wielkim szczęściem jest fakt, że 
jEszCzE coś takiego u nas funkcjonuje. 
Na cotygodniowe spotkania uczęszcza 
grupa około 12-18 osób. Czy jest to dużo? 
w mojej opinii nie, biorąc pod uwagę 
ilość potencjalnych uczestników. jed-
nak z drugiej strony należy się cieszyć, 
że tych kilkunastu młodych ludzi, mimo 
wszystko, wybiera taką formę spędzania 
wolnego czasu. Co roku, w okresie wa-
kacyjnym, organizowane są wycieczki, 
podczas których można aktywnie spę-
dzić czas, doświadczyć wielu atrakcji, a 
co najważniejsze rozważać Pismo święte 
i poznawać boga. w tym miejscu można 



27      INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2015       

by zadać kontrowersyjne pytanie: dla-
czego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? 
Myślę, że w pierwszej kolejności brakuje 
wsparcia płynącego od nas wszystkich. 
temat młodzieży powinien stanowić 
jedną z najważniejszych kwestii porusza-
nych w parafii. to nie jedna osoba win-
na być za to odpowiedzialna, ale każdy. 
w domach rodzinnych rodzi się wiara, 
którą należy pielęgnować. jeśli już tam 
tego zabraknie, to bardzo trudno jest ją 
wszczepić w późniejszym etapie. rola 
rodziców jest nieprzeceniona. Coraz 
częściej zdarzają się sytuacje, w których 
młoda osoba uczęszcza do kościoła tylko 
w okresie konfirmacji, by kolokwialnie 
mówiąc ją zaliczyć i mieć spokój. Musi-
my działać wszyscy razem, by nasza pa-
rafia miała przyszłość. bardzo ważne jest 
namawianie, zachęcanie swych dzieci do 
uczestnictwa w spotkaniach, nabożeń-
stwach. bez pomocy rodziców, rodziny, 
znajomych może okazać się to misja z ga-
tunku tych niemożliwych. jest multum 
innych rzeczy, w dzisiejszym świecie, 
które wydają się być bardziej interesu-

jące i przyciągające niż bóg. jednak nie 
dopuśćmy do tego, by został zapomniany 
przez kolejne pokolenia, ponieważ tylko 
on jest w stanie uratować i zbawić. Prze-
kazujmy tę prawdę i troszczmy się o rela-
cję młodych ludzi ze stwórcą. 

w tym miejscu chciałbym zaapelować 
do wszystkich rodziców, dziadków, zna-
jomych, ale także członków naszej rady 
Parafialnej o większe zainteresowanie 
się tematem młodzieży naszego zboru w 
Cisownicy, a także zachęcanie każdego 
młodego człowieka do uczęszczania na 
spotkania. Pamiętajmy, że to właśnie oni 
są przyszłością naszej parafii, a myślę, że 
każdemu z nas zależy by kościół za kil-
kanaście lat nie świecił pustkami, ale był 
wypełniony po brzegi. obecna młodzież 
składa się z wielu bardzo wartościowych 
osób, ale jest to niestety niewielka grupa. 
wszyscy razem, z pomocą bożą, dążmy do 
tego, by mogła się ona poszerzać i przycią-
gać do siebie jak najwięcej młodych ludzi, 
pragnących mieć społeczność z innymi, a 
co najważniejsze ze stwórcą. 

samuel gogółka

JAN HUS - WIERNY AŻ PO GRÓB

Jan Hus (ur. 1370 w husincu, 
spalony na stosie 6 lipca 1415 w konstancji) – czeski du-
chowny i bohater narodowy, filozof, reformator kościoła, 
prekursor protestantyzmu, profesor uniwersytetu Pra-
skiego. działalność husa, inspirowana myślą johna wy-
cliffe’a, była zapowiedzią podobnego wystąpienia Marci-
na lutra sto lat później.

hus jest twórcą literackiego języka czeskiego, dla któ-
rego stworzył ortografię ze specjalnymi znakami diakry-
tycznymi. jego aktywność jako pisarza przyczyniła się do 
rozkwitu literatury czeskiej; dzięki niemu język czeski stał 
się w XV wieku najbardziej rozwiniętym językiem sło-
wiańskim, elementy reformy husa przeniknęły częściowo do ortografii polskiej.
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Kazanie wygłoszone na święcie parafialnym  
w Liptovskim Janie, 

poświęcone 600-nej rocznicy spalenia na stosie
                                      ks. Jana Husa

„Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. bądź wierny, aż do śmier-
ci, a dam ci koronę żywota.” obj 2,10.

Drodzy Przyjaciele w Liptovskim Janie! 
wasz dzień Parafialny wpisuje się w 600-tną rocznicę śmierci jana husa. No 

właśnie, dokładnie 600 lat temu jan hus został spalony na stosie w dniu swo-
ich 46 urodzin, 6 lipca 1415 roku podczas soboru w konstancji.  to szczególnie 
smutne, gdyż otrzymał od króla zygmunta luksemburskiego żelazny glejt gwa-
rantujący mu bezpieczeństwo.

oto najpowszechniejsze informacje dotyczące jana husa. ale ja, chciałbym 
teraz przytoczyć kilka historii, kilka obrazów z jego życia, które zdecydowały o 
tym, że był wierny, wierny aż po grób. 

Obraz pierwszy: jan hus żył w ciekawych czasach. Praga była jednym z 
najważniejszych miast Europy. tam też studiował hus, na ważnym i renomowa-
nym praskim uniwersytecie założonym przez króla karola iV luksemburskiego, 
króla Niemiec, króla Czech, cesarza rzymu. jan hus okazał się bardzo zdolnym 
studentem. bardzo szybko zdobył tytuł magistra teologii, a po dwóch latach zo-
stał wykładowcą uniwersyteckim. 

jego poglądy teologiczne zostały ukształtowane pod wpływem nauk johna 
wycliffe’a. w tych czasach wielu studentów z Czech wyjeżdżało na studia właśnie 
do anglii, skąd pochodził wycliff. wśród nich był także heronim z Pragi, który 
przywiózł do Czech dzieła wycliffe’a. te dzieła, jak pisał kronikarz: otworzyły 
oczy mistrza jana husa, kiedy czytał je ze swoimi zwolennikami. 

Obraz drugi: Prawdziwa kariera czy popularność jana husa rozpoczęła od 
czasu gdy został ustanowiony kaznodzieją w kaplicy betlejemskiej w Pradze. 
był to kościół założony przez pewnego mieszkańca Pragi, który chciał, aby sło-
wo boże było tam głoszone w języku, którym Prażanie mówili na co dzień, czyli 
po czesku. dlaczego? otóż, niestety poziom moralności mieszkańców Pragi był 
koszmarny. według komeńskiego: „wszystkie klasy społeczne tarzały się w roz-
maitych podłościach. król, szlachta, prałaci, duchowieństwo i pospolici obywa-
tele bez zahamowań oddawali się zachłanności, pijaństwu, chełpliwości, pożądli-
wości i wszelkim formom rozpusty.”

wśród tego odurzonego niemoralnością społeczeństwa głos husa stał się gło-
sem bożego sumienia. hus piętnował wszystko co złe i wskazywał na Chrystusa, 
na wiarę jako jedyną drogę wyjścia. w mieście nastąpiło wielkie poruszenie, jed-
nak królowa i arcybiskup chronili husa, który głosił w kaplicy betlejemskiej z 
coraz większą pasją, opierając swe kazania na Piśmie świętym, które studiował 
z wielkim zaangażowaniem i odkrywał jego ogromną wartość. Można śmiało po-
wiedzieć, że zaczął budować wśród ludzi szacunek do słowa bożego.
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i wzorem johna wycliffe’a zaczął głosić potrzebę refor-
my kościoła w oparciu o boże słowo. swoimi kazaniami 
hus zapoczątkował pewien ruch, którego charakteru jesz-

cze nie pojmował, i którego skutków nie mógł jeszcze przewidzieć. Przede wszyst-
kim ustanowił biblię ponad autorytetem papieży czy soborów, wkraczając tym sa-
mym na drogę Protestantyzmu. wkroczył na drogę prawdziwej, mocnej wiary, na 
drogę wierności bogu. ale była to także droga, która miała zaprowadzić go na stos.

Obraz trzeci: w roku 1404 przybyło do Pragi dwóch teologów angielskich, 
james i Conrad z Canterbury. Na korytarzu w domu człowieka, który udzielił im 
gościny, namalowali dwa freski. Na jednym: wjazd jezusa do jerozolimy, pokor-
nego, jadącego na osiołku. Na drugim przedstawili więcej niż królewską wspania-
łość papieskiej procesji. widać było papieża z koroną ozdobioną złotem, perłami 
i kamieniami szlachetnymi. jechał dumnie na przyozdobionym koniu, wśród trę-
baczy oznajmiających jego nadejście w towarzystwie kardynałów i biskupów. 

wielu ludzi przychodziło oglądać ten kontrast pomiędzy pokorą założycie-
la kościoła jezusa Chrystusa, a wyniosłością człowieka, uważającego się za jego 
zastępcę. 

wśród tych, którzy oglądali freski był 
jan hus. ten widok mocno go zaszokował 
i spowodował, że jeszcze bardziej studio-
wał Pismo święte i pisma wycliffea.

doprowadziło to do tego, iż napisał i 
opublikował sześć podstawowych błędów 
kościoła, wśród których jednym z podsta-
wowych było sprzedawanie odpustów i 
odpuszczanie grzechów za pieniądze. Na-
stępnie wywiesił je na drzwiach kaplicy 
betlejemskiej, przez co stały się znane i wywołały wielkie poruszenie w umysłach 
Prażan. Podobnie postąpił sto lat później Marcin luter, kiedy przybił 95 tez do 
drzwi kościoła w wittenberdze.

Obraz czwarty: Niestety wszelkie informacje o tym co dzieje się w Pradze 
bardzo szybko dochodziły do papieża. wydał on bullę przeciwko husowi. zakazał 
mu głosić kazań i nakazał spalić wszystkie heretyckie pisma husa jak i wycliffea. 
Praga zaś została obłożona interdyktem, czyli zakazem sprawowania tam wszel-
kich obrzędów religijnych, włącznie z zakazem grzebania zmarłych. oznaczało 
to, że jak pisał ówczesny kronikarz: „na jakiś czas drzwi do Pana boga zostały za-
mknięte, dopóki społeczeństwo nie podporządkuje się woli papieża i nie wypędzi 
spośród siebie heretyków”. 

Na skutek tego hus sam opuścił Pragę i stał się kaznodzieją wędrującym od 
wioski do miasta, głosząc słowo boże.  

Obraz piąty: hus żył w czasach, które w historii kościoła zachodniego nazy-
wamy wielką schizmą. w tym czasie najpierw było dwóch, a potem jednocześnie 
trzech papieży. jak do tego doszło? w 1409 roku sobór w Pizie chciał usunąć z 
urzędu papieża grzegorza Xii, który urzędował w rzymie oraz papieża bene-
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dykta Xiii, który urzędował w avignonie. a na ich miejsce 
wybrał aleksandra V, który urzędował w Pizie. Problem w 
tym, że dwaj pierwsi nie zamierzali ustąpić, tak więc na 

scenie pojawiło się trzech papieży. w celu rozwiązanie tego problemu w 1414 
roku zwołano sobór w konstancji na którym pozbawiono urzędu trzech papieży, 
a w ich miejsce wybrano czwartego Marcina V, zawziętego przeciwnika nauk gło-
szonych przez wycliffe’a i husa.

zanim wybrano nowego papieża, postanowiono rozwiązać sprawę husa. we-
zwano go na sobór aby wyjaśnił swoje nauki. Ponieważ obawiał się tam jechać, 
król zygmunt luksemburski dał mu żelazny glejt gwarantujący mu bezpieczeń-
stwo na czas podróży i pobytu na soborze. jednak biskupi i kardynałowie prze-
konali króla prośba i groźbą, że heretykowi nie trzeba dotrzymywać słowa. husa 
uwięziono już kilka dni po przybyciu do konstancji, a potem spalono na stosie w 
dniu urodzin. taki sam los spotkał kilka miesięcy później jego przyjaciela hiero-
nima z Pragi. 

stos był przygotowany w miejscu, gdzie zakopywano padłe konie. jan hus 
według legendy miał na stosie wypowiedzieć następujące prorocze słowa: Mo-
żecie spalić gęś (po czesku „hus” oznacza właśnie „gęś”), ale za 100 lat  na-
dejdzie łabędź, którego nie spalicie. w XVi wieku za zapowiadanego w tym 
proroctwie łabędzia uznany został Marcin luter, który za 102 lata w 1517r. roz-
począł reformację.

 Obraz szósty, ostatni: jan hus zginął wierny, aż do śmierci swoim po-
glądom, swej wierze opartej na Piśmie świętym, a przede wszystkim bogu i jezu-

sowi Chrystusowi. Nie wyparł się swej 
wiary, by ratować życie. znał dobrze 
słowa zapisane w biblii: „Nie lękaj się 
cierpień, które mają przyjść na ciebie. 
Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci 
koronę żywota.” obj 2,10.

a teraz pomyślmy, ilu ludzi dziś w 
czasach wolności religijnej nie chce 
znać boga, mówią że nie jest im do 
niczego potrzebny. Pomyślmy czy my, 
dziś gdyby przyszło na nas takie do-
świadczenie wytrwali-byśmy w swej 

wierze? Pomyślmy jak mocna jest nasza wiara? jak wierni bogu my jesteśmy? 
a w tych naszych rozważaniach nad naszą wiarą niech pomogą nam słowa 

samego jana husa, który powiedział: „Słuszną jest rzeczą, aby człowiek 
nie imał się niczego wszetecznego, aby poznał prawdę Bożą i mocno 
się jej trzymał aż do śmierci, albowiem prawda ostatecznie wyzwoli. 
Dlatego wierny chrześcijaninie: szukaj prawdy, słuchaj prawdy, ucz 
się prawdy, kochaj prawdę, trzymaj się prawdy; broń prawdy aż do 
śmierci, gdyż prawda cię wyswobodzi.”     amen.

                                                                 ks. Marek twardzik
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 ZBIERAMY PIENIĄDZE NA ZAKUP DZIAŁKI

zgromadzenie Parafialne 
w dniu 01.02.2015 r., upo-
ważniło radę Parafialną do 
podjęcia starań związanych z 
zakupem działki 57/12 przy-
legającej bezpośrednio do 
działki na której stoi nasz 
dom Parafialny. 

Na tym samym zgroma-
dzeniu podjęło także uchwałę 
o rozpoczęciu zbiórki na ten 
cel. obie uchwały podjęto jed-

nogłośnie. Przypomnę, że zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafialną 
w którym mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Parafii i mogą wyrażać swoje zdanie. 

Czy ta działka jest nam potrzebna? 
Malkontenci powiedzą, że niekoniecznie. Przecież Parafia istnieje nie od dziś i 

jakoś bez tej działki sobie radziła. tak, ale idąc tym tropem można powiedzieć, że 
Parafia istnieje nie od dziś i kiedyś bez domu parafialnego i bez kościoła też sobie 
radziła. a mimo to w połowie lat siedemdziesiątych podjęto decyzje o budowie ko-
ścioła, a później o budowie domu parafialnego. Po co? dlaczego? bo Ci, którzy podej-
mowali te decyzje patrzeli szerzej i dalej, bo oni postawili na rozwój a nie stagnację. 
dziś sytuacja się powtarza. Możemy postawić na stagnację i powiedzieć, że to co jest 
nam wystarcza. ale Ci, którzy dziś patrzą szerzej i dalej powiedzą, że jest to jedyna w 
swoim rodzaju szansa, której nie wolno nam zaprzepaścić. jedyny skrawek terenu, w 
najbliższym sąsiedztwie, który nie jest zabudowany i do tego można go nabyć. 

Po co? gdyż jest to jedyna możliwość powiększenia terenu Parafii, na którym 
można by bezpiecznie przeprowadzać różne akcje parafialne jak: dni dobrej Nowi-
ny, pikniki, spotkania różnych grup parafialnych. Część działki można też przezna-
czyć na dodatkowe miejsca parkingowe, których bardzo nam brakuje. Myślę, że są to 
wystarczające argumenty, które mówią same za siebie. Poza tym jest to inwestycja w 
przyszłość… Nie dokonujemy tego zakupu tylko dla nas żyjących tu i teraz. ja za jakiś 
czas stąd odejdę, wy drodzy Parafianie, też nie będziecie żyć wiecznie, ale pozostaną 
wasze dzieci, wnuki i prawnuki i to także dla nich i w nich dziś inwestujemy. bo to 
będzie ich Parafia, ich miejsce spotkań i społeczności.    

działka 57/12 ma powierzchnię ok. 20 arów (dokładnie 2118m2). Po przeprowa-
dzonych negocjacjach wspólnie ustaliliśmy cenę 60 zł za m2.  a więc musimy zebrać 
120 000 zł. i znów ktoś powie to strasznie dużo pieniędzy. Czy damy radę je zebrać? 
tak, to duża kwota, ale pamiętajmy, że nasza Parafia liczy ok. 1000 osób. to nie jest 
mało. do tej pory zebraliśmy ok. 20 000 zł. datki są różne od 20, 50 zł wpłacanych 
regularnie co miesiąc, po jednorazowe wpłaty nawet w wysokości 1000 czy 2000 zł. 
za każdy datek dziękujemy tak samo, gdyż każda ofiara serca ma taką samą wartość 
czy jest to 100, 500 czy 1000 zł. 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2015     32  

drodzy! jeśli wszyscy z otwartym sercem podejdziemy do sprawy, to wierzę, że 
damy rady! zbierzemy tyle ile trzeba. Prośmy boga, aby pobłogosławił tę sprawę i 
przyznał się do naszej inicjatywy.

zbiórkę będziemy prowadzić przez cały 2015 i 2016 rok.
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 Cisownica,  Tytułem: działka
ZA KAŻDY DAR SERCA SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

rada Parafialna

INFORMACJE    PARAFIALNEINFORMACJE PARAFIALNE 
 

Chcesz pomóc? Weź udział w parafialnej akcji charytatywnej  
KROMKA CHLEBA DLA BLIŹNIEGO 

  
 

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

Czas trwania akcji: 
Od 4 PAŹDZIERNIKA DO 8 LISTOPADA 

 

ZA KAŻDY DAR SERCA SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!! 

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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Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

CHRZTY:
olaf Pawłowicz        06.04. 2015
Maciej bury              28.05.2015
julia Cudzich            02.08.2015
kajetan szalbot        16.08.2015
kinga Cierniak         30.08.2015
karolina Macura      06.09.2015
adam kozieł            06.09.2015

ŚLUBY:
sonia kędra 
krystian Nieboras      01.08.2015

Monika raszka
Paweł Pietrasik          29.08.2015

Małgorzata górniok
Michał orawski        29.08.2015

karolina starzec
janusz konecki        12.09.2015

POGRZEBY:
ś.p. barbara sztwiertnia   02.04.2015
ś.p. jan Podżorny             25.04.2015

ś.p. jan raszka                 13.05.2015
ś.p. karol Cymorek          28.05.2015
ś.p. jerzy kędzior            30.05.2015
ś.p. anna Fober                03.06.2015
ś.p. anna Chmiel              13.06.2015
ś.p. Paulina kłoda             24.06.2015

JUBILACI: (od 65.l)
irena drózd            l. 80
anna gluza            l. 80
anna kubala          l. 80
jan Czyż                l. 75
Marta kobielusz    l. 80
jan Puczek             l. 65
jan sikora              l. 75
anna jakubik         l. 75
danuta Niemiec     l. 65
jan gojniczek        l. 65
helena śliwka       l. 85
anna kobiela        l. 80
jan duda               l. 80
rozalia gluza       l. 80
ludwik kłósko     l. 70
jerzy zielina         l. 70
wanda Puczek      l. 65

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 prze-
lewem na konto zachęcamy do płacenia składki w trybie miesięcznym lub kwartal-
nym, co znacznie pozwala odciążyć budżet domowy. wpłata na koniec roku sprawia, że płacą-
cy 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

SKLADKA KOSCIELNA
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INFORMACJE    PARAFIALNE

CO, GDZIE, KIEDY: 
 

 

 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

CO, GDZIE, KIEDY: 
 

 

 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

WAŻNE DATY I TERMINY:

31.10.  g. 17:00  –  NabożEŃstwo rEForMaCyjNE

01.11.  g. 14:00  –  w tym roku święto zmarłych przypada w niedzielę, 
  dlatego odbędzie się tylko jedno nabożeństwo na cmentarzu

06-08.11.  –  EwaNgElizaCja „Pro Christ”  
  MówCa: ks. karol MaCura z drogoMyśla

21.11.  g.17:00  –  sPEktakl dla dziECi
  „tEatr dobrEgo sErCa” z warszawy
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