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„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków!” Obj 1,18;

Z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy wszystkim doświadczania radości ze spotkania

Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Aby Chrystus był naszą mocą, nadzieją i siłą

w każdym dniu naszego życia.
A nadchodzące dni Wielkanocy niech będą dla nas wszystkich

czasem duchowego umocnienia i wzrastania w wierze. 
Błogosławionych, pełnych Chrystusowej miłości Świąt Wielkiej Nocy

życzą: ks. Marek Twardzik i Rada Parafialna
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Sprawozdanie z działalności duSzpaSterSkiej 
za rok 2015 parafii w ciSownicy

i. nabożeństwa:
W minionym roku 2016 odbyło się 65 nabożeństw niedzielnych i świątecz-

nych oraz 9 tygodniowych: 6 pasyjnych, które odprawili: ks. Dariusz Madzia, ks. 
Janusz Cholesz, mgr Jolanta Janik (ŚDM), ks. Tymoteusz Bujok, ks. Adam Podżor-
ski, ks. Jan Kozieł oraz  3 adwentowe, które odprawili: ks. Roman Kluz, ks. Henryk 
Mach, ks. Marcin Rarka-Matejko. Odbyło się także 16 pogrzebów, 13 chrztów oraz 
6 ślubów, w tym 3 o różnej przynależności wyznaniowej. Aktualna liczba parafian 
wynosi: 1016 osób. Do Komunii Świętej przystąpiło 1464 osób. W minionym roku 
zrealizowanych zostało 126 odwiedzin duszpasterskich, w tym 45 urodzinowych, 12 
konfirmacyjnych, 13 chrzestnych, 26 komunijnych oraz 30 innych. 

 Raz w miesiącu, (pierwsza niedziela) odbywają się nabożeństwa rodzinne. 
Podczas tych nabożeństwach śpiew prowadzi nasz parafialny zespół młodzieżowy,     
a kazania często oparte są o jakiś rekwizyt lub prezentację multimedialną. Po nabo-
żeństwie spotykamy się w sali parafialnej przy kawie i herbacie. 

Równolegle do nabożeństw niedzielnych (oprócz świąt i nabożeństw rodzinnych) 
odbywają się nabożeństwa dla dzieci (szkółki niedzielne). Uczestniczą w nich 
dzieci oraz uczniowie z klas od I do VI. Po Wyznaniu Wiary następuje „pożegnanie 
dzieci”, na które składa się błogosławieństwo oraz przekazanie symbolicznego „świa-
tełka”, po czym dzieci udają się na swoje zajęcia do sal pod kościołem. Zajęcia pro-
wadzone są w dwóch grupach: młodszej i starszej. Na zajęcia w szkółce niedzielnej 
zapisanych jest 57 dzieci. Osobą koordynującą zespół nauczycieli szkółek jest mgr 
Gabriela Sikora (katechetka w jednej z cieszyńskich szkół).   

Kolejne punkty niniejszego sprawozdania uwzględniają poszczególne grupy wie-
kowe, wśród których prowadzona jest działalność duszpasterska, poczynając od naj-
młodszych do najstarszych:

ii. dzieci 
- nabożeństwa dla dzieci - szkółka niedzielna (opis w punkcie I. Nabożeństwa)
- chórek dziecięcy – próby chórku odbywają się co sobotę o g. 15:00 – prowa-

dzące: pani Halina Macura oraz pani Joanna Starzec. Chórek liczy ok. 23 dzieci. 
dzieci w minionym roku przedstawiły swój program na: koncercie: 

„Dzieci śpiewają kolędy…”  w Teatrze w Cieszynie, parafialnym koncercie kolęd,  
świątecznym nabożeństwie w Poniedziałek Wielkanocny, nabożeństwie rodzinnym 
z okazji Dnia Matki, pikniku parafialnym, Konfirmacji, Pamiątce Założenia Kościo-
ła, Święcie Żniw, Święcie Reformacji, gwiazdce dla dzieci oraz w drugi dzień Świąt 
Bożego Narodzenia, Dzieci odwiedziły także Dom Opieki Emaus w Dzięgielowie oraz 
Miejski Dom Opieki w Ustroniu.  

- ponadto dla dzieci w minionym roku zorganizowane zostały:
- wycieczka w czasie ferii zimowych do kina w Bielsku,
- pasyjne rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej,
- parafialny piknik rodzinny,  
- nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego połączone z wręczeniem nagród
  książkowych dla wyróżnionych dzieci,
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- dni dobrej nowiny – temat przewodni: „Rzeki cudów”,
- wycieczka do ustrońskiego ośrodka edukacji ekologicznej „Leśnik”,
- wycieczka do Parku Dinozaurów,
- nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego połączone z błogosławieństwem
  pierwszoklasistów,
- gościliśmy (już po raz drugi) Teatr Dobrego Serca z Warszawy, który wystawił 
  spektakl: „Janosik i dobry pasterz”,
- gwiazdka dla dzieci.
iii. konfirmanci 
- spotkania dla konfirmantów  - prowadzący: ks. Marek Twardzik – spo-

tkania odbywały się co piątek od g. 16:30 do 17:30. Bezpośrednio po spotkaniu dla 
konfirmantów rozpoczyna się spotkanie młodzieży do uczestnictwa w którym konfir-
mantów serdecznie zachęcamy.

Zajęcia dla konfirmantów mają na celu pomóc młodym ludziom w ugruntowani 
relacji z Bogiem, w coraz bardziej świadomym wzrastaniu w wierze oraz systematyzacji 
wiedzy zdobywanej w całym dotychczasowym procesie kształcenia katechetycznego. 

W niedzielę 17 maja podczas nabożeństwa, odbył się egzamin konfirmantów, zaś w 
niedzielę 3 czerwca podczas uroczystego nabożeństwa konfirmanci złożyli ślubowanie 
konfirmacyjne i przystąpili po raz pierwszy do Sakramentu Komunii Świętej. W minio-
nym roku do konfirmacji przystąpiło 12 konfirmantów: Agnieszka Cieślar, Klaudia Fa-
bian, Patrycja Malec, Wiktoria Samosiuk, Jacek Gluza, Mateusz Górniok,  Kacper Kło-
da, Szymon Makarewicz, Damian Malec, Jakub Sikora, Kamil Skrzypiec, Jerzy Raszka. 

iV. Młodzież 
- spotkanie młodzieży odbywają się  co piątek g. 17:30 – prowadzący: Joanna 

i Jakub Molin, w miarę możliwości student teologii Samuel Gogółka oraz ks. Marek 
Twardzik. Na spotkaniach rozważane jest Słowo Boże, podczas dyskusji poruszane 
są różne, ciekawe, ważne i aktualne tematy dla młodzieży, śpiewane są pieśni (śpiew 
prowadzi Marta Plinta grająca na organach). Młodzież spotyka się także  w niektóre 
soboty o g. 10:00 na sali gimnastycznej.  

oprócz cotygodniowych spotkań młodzież uczestniczyła w: wyjeździe 
wakacyjnym do Poronina 14-20.08, weekendowym wyjeździe do Wisły Kozińce 23-
25.10, halowym turnieju piłki nożnej w Zabrzu (2 miejsce drużyny juniorów), wyjeź-
dzie na lodowisko do Cieszyna, spotkaniu sylwestrowym.  

 - zespół młodzieżowy – próby zespołu odbywają się najczęściej w niedziele 
po nabożeństwie,  prowadzący: Leszek Kluz. Zespół głównie prowadzi śpiew podczas 
nabożeństw rodzinnych (pierwsza niedziela miesiąca) oraz występuje w czasie róż-
nych spotkań parafialnych. 

V. dorośli
1. co tygodniowe spotkania dla dorosłych:
- godzina biblijna – odbywa się co środę (oprócz Adwentu, Pasji oraz wakacji 

letnich). W roku 2015 odbyło się 28 spotkań, w których uczestniczyło od 8 do 13 osób. 
prowadzący oraz tematyka: 
ks. Marek Twardzik – cykl: Owoce Ducha Świętego wg. Gal 5, 22-23;
katecheta Tadeusz Gluza – Księga Ozeasza,
ewangelista Roman Fenger – Księga Estery,
pan Andrzej Molin – Psalmy, 
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- próby chór parafialnego – odbywają się co piątek o g. 19:00 – dyrygent: 
prof. Wiesław Jakubik, prezes chóru: mgr Halina Sikora, chór liczy ok. 44 osób.

w roku 2015 chór śpiewał podczas następujących uroczystości i spotkań: 
- koncert kolęd w Święto Epifanii, 
- rekolekcje pasyjne – niedziela 15.03.
- nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w czasie pasyjnym – 29.03.
- Wielki Piątek,
- Wielkanoc – Jutrznia, 
- Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej (26.04 – Cieszyn),
- koncert w ramach akcji Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego w Cieszynie - 03.06. 
- Konfirmacja – 07.06.
- Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Cisownicy – 21.06.
- Święto Parafialne w Liptowskim Janie (partnerska parafia) – 06.09.
- nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów – 13.09. 
- Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Kozakowicach – 27.09.
- Święto Żniw – 04.10.
- Otwarcie wystawy oraz promocja książki „Reformatorzy” – 17.10.
- Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej (24.10. – Międzyrzecze),
- Pamiątka Reformacji,
- Ewangelizacja „Pro Christ” – 06.11.
- nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w Adwencie -13.12.
- wigilia Bożego Narodzenia,
- Boże Narodzenie,
- Zakończenie Roku,
W dniach 2-4 czerwca chór gościł u siebie niemiecki chór neue kantorei z de-

kanatu weilheim (niemcy). Oba chóry wystąpiły na wspólnym koncercie w ra-
mach akcji Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego w Cieszynie. 

W dniach 5-6 września chór uczestniczył w wycieczce do partnerskiej parafii w 
liptowskim janie na Słowacji, gdzie wystąpił podczas niedzielnego nabożeń-
stwa oraz po południu na święcie parafialnym. 

Chór zorganizował także trzy spotkania integracyjne, jednym z nich był kulig w 
Wiśle Dziechcińce.

2. ponadto odbyły się następujące spotkania, koncerty, wyjazdy:
- koncert kolęd – 06.01., w którym udział wzięli: chórek dziecięcy, chór para-

fialny oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta, 
- doroczne spotkanie rady parafialnej, pracowników i wolontariuszy 

– 11.01, doroczne spotkanie w którym uczestniczą Radni, pracownicy, wolontariusze                
i wszyscy zaangażowani w pracę parafialną,

- spotkanie walentynkowe – 14.02. - podczas którego prelekcję na temat: 
„Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” wygłosił ks. Łukasz Stachelek z Goleszowa, 

- pasyjne dni skupienia dla dorosłych – 20-22.03., prowadzący: ks. Adam 
Podżorski. Tematyka: dzień 1- Sakrament Chrztu, dzień 2 – Sakrament Komunii 
Świętej. Oprawa muzyczna: zespół Hosanna z Goleszowa, zespół młodzieżowy oraz 
chór naszej Parafii,

- nabożeństwo rodzinne połączone z parafialnym dniem Matki – przy-
gotowane przez dzieci ze szkółki niedzielnej – 24.05.  
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- iV parafialny piknik rodzinny – 31.05., spotkanie mające na celu integra-
cję całych rodzin poprzez wspólne zabawy, konkursy, wspólne bycie razem,

- konfirmacja – 07.06.
- pamiątka poświęcenia kościoła – 21.06., kazania: Prezes Synodu ks. Grze-

gorz Giemza oraz ks. Marcin Konieczny, 
- dwudniowa wycieczka parafialna do partnerskiej Parafii w Liptowskim Ja-

nie na Słowacji 5-6.09,
 - dziękczynne święto Żniw połączone ze śniadaniem żniwnym składającym 

się  z różnych regionalnych potraw – 04.10.
- wystawa oraz promocja książki „reformatorzy” – 17.10. wykłady wy-

głosili: p. Dariusz Rudzki o Janie Husie oraz p. Łukasz Barański o przyczynach                       
i fundamentach reformacji, 

- ewangelizacja „pro christ” – 6-8.11., mówca: ks. Karol Macura z Drogo-
myśla, 

3. Spotkania kobiet
- spotkania kobiet - raz w miesiącu (ostatni czwartek miesiąca g. 18:00) od-

bywają się spotkania dla kobiet, które prowadzi p. Henryka Szarzec. W minionym 
roku panie oglądały na DVD cykl wykładów Rico Tice - Odkrywanie Chrześcijaństwa.              
W spotkaniach uczestniczy ok. 10-13 pań.

 - koło robótek ręcznych - raz w tygodniu (co czwartek g.17:00) spotykają się 
panie z koła robótek, które prowadzi: p. Katarzyna Twardzik. Panie (ok. 13) wykonu-
ją między innymi: kartki na różne okazje wykonywane między innymi techniką 3D, 
biżuterię z koralików, wykorzystują zastosowanie techniki decupage w ozdabianiu 
drewnianych pudełek, herbaciarek, talerzy, wykonują w różnych technikach bombki 
bożonarodzeniowych i inne ozdoby świąteczne.

- zajęcia sportowe dla pań - na szkolnej sali gimnastycznej panie spotykają się 
co tydzień (wtorek g. 17:00) na  aerobiku dla pań oraz (wtorek g. 18:00) aerobi-
ku na basenie.  

ponadto nasze panie zorganizowały:
- światowy dzień Modlitwy (04.03.)  - kazanie wygłosiła mgr teologii Jolanta 

Janik. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie na sali parafialnej gdzie wszyscy mo-
gli degustować potrawy z Wysp Bahama oraz dowiedzieć się ciekawych informacji o 
Wyspach Bahama oraz o mieszkających tam chrześcijanach.  

- kolację dla pań z okazji dnia Matki (26.05.) w restauracji pod tułem. 
Prelekcję: drogocenne kamienie, przedstawiła pani Marioli Fenger, zaś pani  Ga-
brieli Targosz wystąpiła z mini koncertem.  W spotkaniu, zorganizowanym już po raz 
drugi, uczestniczyło ponad 60 kobiet.

- ponadto panie przed Świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia zorganizo-
wały dwa kiermasze świąteczne oraz piekły tradycyjne kołacze na Pamiątkę Poświę-
cenia Kościoła oraz tradycyjne cieszyńskie ciasteczka na Święta Bożego Narodzenia. 

4. Spotkania mężczyzn 
W minionym roku odbyły się trzy spotkania dla mężczyzn: 
pierwsze – odbyło się w sobotę 23 maja – gościliśmy pana romana fengera           

z Tychów, który przygotował prelekcję na temat: Moje dziedzictwo. Próbowaliśmy 
odpowiedzieć na pytania: Co my jako ojcowie, dorośli mężczyźni przekazujemy swo-
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im dzieciom? Czy mamy dla nich czas? Kim jesteśmy dla swoich dzieci, jakie wzorce 
im przekazujemy i czego ich uczymy? 

drugie – miało miejsce w sobotę 19 września. Tematem przewodnim był kryzys 
wieku średniego. Wraz z prowadzącym, lekarzem, neurochirurgiem adrianem 
kotasem zastanawialiśmy się: Czym jest, ów kryzys…? Czy to tylko nierzeczywisty 
mit, pragnienie powrotu i spełniania marzeń z dzieciństwa, czy powolne, pierwsze ob-
jawy starzenia się? Nasz prelegent bardzo rzeczowo przybliżał nam ów problem od 
strony medycznej, psychologicznej, społecznej, kulturowej, a także religijnej i biblijnej. 

trzecie – odbyło się w sobotę 19 grudnia i miało charakter wieczoru filmowego, 
na którym obejrzeliśmy film pt ”Gran torino” w reżyserii Clinta Eastwooda. Po 
filmie rozpoczęła się dyskusja dotycząca kilku wątków z filmu. Porównaliśmy pro-
blemy z ekranu z problemami goszczącymi w naszym życiu codziennym, w którym to 
my gramy główne role.

5. Spotkania Seniorów 
Dla naszych seniorów każdego roku przygotowujemy trzy spotkania: w czasie pa-

sji – 29 marca, jesienne – druga niedziela września – 13.09, adwentowe – 13 grudnia,
Wszystkie spotkania odbywają się w niedzielę, rozpoczynają się nabożeństwem 

spowiednio-komunijnym, a po nabożeństwie ma miejsce spotkanie na sali parafial-
nej. W spotkaniach uczestniczy od 35-50 seniorów.  

6. informator parafialny
W minionym roku zostały wydane 3 numery (w tym jeden podwójny) informa-

tora parafialnego – 1/2015, 2 i 3/2015 oraz 4/2015.  W minionym roku wydaliśmy 
także 12 stronicowy parafialny kalendarz błogosławieństw na rok 2016, pro-
wadzimy także stronę internetową: www.cisownica.luteranie.pl 

Vi. działka 57/12
Zgromadzenie Parafialne w dniu 01.02.2015r., podjęło uchwałę o zakupie dział-

ki 57/12 przylegającej bezpośrednio do działki, na której stoi nasz dom parafialny. 
Wysoki Konsystorz Kościoła E-A w RP na posiedzeniu w dniu 15 i 16 październi-
ka 2015r., powyższą uchwałę zatwierdził, w konsekwencji czego dnia 24 listopada 
2015r., podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu w/w działki                   
o powierzchni 2118m2.  Wpłacona została także pierwsza rata tj. 60 000 zł. Dru-
gą ratę w wysokości 30 000 zł zobowiązani jesteśmy uiścić do 30.04.2016r., a trzecią 
ratę, również w wysokości 30 000zł do 30.06.2016r. 

Parafia zdecydował się na zakup powyższej nieruchomości, gdyż jest to jedyna 
możliwość powiększenia terenu parafii, na którym można bezpiecznie przeprowa-
dzać różne akcje parafialne jak: Dni Dobrej Nowiny, pikniki, spotkania różnych grup 
parafialnych. Część działki przeznaczona będzie także na dodatkowe miejsca parkin-
gowe, których bardzo nam brakuje. 

Zebranie kwoty 120 000,00 zł nie jest dla naszej Parafii rzeczą łatwą. Mobilizacja 
jest jednak bardzo duża, prowadzimy zbiórkę celową na listę oraz specjalne konto 
przeznaczone tylko na ten cel. Wydaje nam się, iż jeśli ofiarność nie spadnie, to bę-
dziemy mogli do 30 czerwca 2016r., zebrać wymaganą kwotę 120 000,00 zł, co jesz-
cze pół roku temu wydawało nam się prawie niemożliwe i myśleliśmy o ewentualnej 
pożyczce. 

Sprawozdanie sporządził: ks. Marek Twardzik



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2016     10  

oBraz: „ukrzyŻowanie cHryStuSa”
– MattHiaS GotHart-nitHard  zwany  GrunewaldeM

W Ukrzyżowaniu z środkowej tablicy 
ołtarza z Isenheim brak łotrów, rzym-
skich żołnierzy i obserwującej kaźń ga-
wiedzi. Jedynymi świadkami wydarze-

nia są pogrążeni w rozpaczy najbliżsi. 
Na ogromnym krzyżu, na całą wysokość 
malowidła, wisi rozpięte umęczone ciało 
Chrystusa. Chociaż Grünewald dobrze 
zna prawa perspektywy, postać Chrystu-
sa jest znacznie większa od pozostałych.

Malarz przedkłada uczucia nad „szkieł-
ko i oko“ i nie odżegnuje się od średnio-
wiecznej tradycji, która rozmiarem pod-
kreśla znaczenie bohaterów przedstawień. 
Także brak symetrii (krzyż z Chrystusem 
przesunięty jest w prawo, z lewej widzi-
my aż trzy osoby, po prawej tylko jedną) 
wzmaga ekspresję i budzi poczucie niepo-
koju, jak gdyby wraz ze śmiercią Chrystusa 
została zachwiana równowaga świata.

Grünewald z niezwykłym realizmem 
ukazuje mękę Zbawiciela. Nigdy dotąd 
Chrystus nie został tak „ucieleśniony”, 
przedstawiony jako udręczony i torturo-
wany człowiek. Ciało Chrystusa jest kon-
wulsyjnie powyginane: głowa silnie opa-

da w dół, przybite jednym gwoździem 
nogi uginają się pod ciężarem korpusu 
ciała. Cierpieniu fizycznemu towarzyszy 
rozpaczliwy żal bliskich. Postaci Marii 

odpowiada echem sylwetka Marii 
Magdaleny: obie umieszczone są na 
tej samej kompozycyjnej przekątnej, 
z rękami wyciągniętymi w podob-
nym błagalnym geście modlitwy. Jan 
Ewangelista podtrzymuje omdlewa-
jącą z bólu matkę Jezusa, odzianą w 
białą szatę. To cierpienie milczące i 
bezgraniczne. Bardziej uzewnętrz-
niony jest żal Marii Magdaleny, któ-
ra klęczy wznosząc ramiona w stronę 
Chrystusa. Ręce wyrażają ból dobit-
niej niż twarze: wzniesione ku niebu, 
skręcone w śmiertelnym skurczu pal-
ce Chrystusa i wyłamane dłonie zroz-
paczonych kobiet.

Z drugiej strony krzyża Jan Chrzci-
ciel wskazuje Mesjasza. Napis przypo-
mina jego słowa przytoczone przez Jana 
Ewangelistę (3,30): „On musi wzrastać, 
ja zaś stawać się mniejszym”. Jan Chrzci-
ciel – stracony przed śmiercią Chrystu-
sa – nie mógł byś świadkiem Jego męki. 
Malarz umieszcza go obok mistycznego 
Baranka: niewzruszony, posągowy pro-
rok zdaje się nie cierpieć, rozumie cenę i 
wartość Odkupienia.

Chyba żaden artysta nie może mie-
rzyć się z Grünewaldem pod względem 
dobitności przedstawionego cierpienia. 
Tu ból i dramat wypełniają każdy frag-
ment obrazu. Powściągliwa kolorystyka i 
tło w postaci surowego, skrytego w ciem-
nościach pejzażu, który zajmuje dwie 
trzecie powierzchni malowidła, wzmac-
niają wrażenie tragiczności.

Fragment pochodzi z: „Wielcy Mala-
rze“, nr 136: Matthias Grünewald
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czaS paSyjny

Dzień Pokuty i Modlitwy (tzw. śro-
da popielcowa) rozpoczyna w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim CZAS PA-
SYJNY. Nazwa ta jest zapożyczona od 
słowa „pasja”, oznaczającego mękę i cier-
pienie Jezusa Chrystusa. Czas Pasyjny 
jest 40-dniowym okresem przygotowu-
jącym do Pamiątki Śmierci Jezusa Chry-
stusa (Wielki Piątek) 
oraz Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego.

Zarówno w Starym, 
jak i w Nowym Testa-
mencie znajdujemy wie-
le fragmentów mówią-
cych o czasie pokuty, 
postu i nawrócenia (por. 
2 Mż 34,28; Joz. 5,6; Jl 
2,12-17; Jon 3,4; Mk 1,3; 
Mt 4,2; Łk 4,1).

Już od II wieku znana była w Ko-
ściele chrześcijańskim praktyka postna, 
która rozpoczynała się na dwa dni przed 
Wielkanocą. W III wieku czas postu roz-
ciągnięto na Wielki Tydzień, a w IV wie-
ku Sobór w Nicei (325) zadecydował, że 
Wielkanoc poprzedzać będzie 40-dniowy 
post, który był również czasem pokuty 
dla osób ponownie przyjmowanych do 
Kościoła w Wielki Czwartek lub przygo-
towujących się do przyjęcia Chrztu Świę-
tego.

W duchowości i teologii luterańskiej 
czas pasyjny ma szczególne znaczenie, 
ponieważ kieruje uwagę kościoła ku 
ukrzyżowanemu Zbawicielowi, który z 
bezwarunkowej miłości do człowieka 
przyszedł na świat dla naszego zbawienia 
i wyzwolił ludzkość od niewoli grzechu 
i wiecznej śmierci. Tajemnica Krzyża i 
Odkupienia, zbawienia człowieka z łaski 
przez wiarę w Ukrzyżowanego i Zmar-
twychwstałego Chrystusa, stanowi cen-

tralny nerw ewangelickiej duchowości, 
dlatego też tak mocno podkreślany jest 
Czas Pasyjny i wyraźnie różni się on w 
liturgii od pozostałych okresów roku ko-
ścielnego.

W antyfonach liturgicznych opuszcza 
się w czasie pasyjnym „Alleluja” i śpiewa 
się „Amen.” W liturgii wstępnej zamiast 

Gloria in excelsis (Chwała Bogu na wy-
sokościach) śpiewa się stary hymn Aufer 
a nobis (Zgładź, o Panie Boże wszystkie 
grzechy oraz nieprawości nasze).

Zmieniane są również nakrycia ołta-
rzowe. W wielu parafiach luterańskich 
odprawiane są tygodniowe nabożeństwa 
pasyjne, które wprowadzają wiernych w 
historię Męki Pańskiej.

Czas Pasji jest okresem wewnętrzne-
go wyciszenia, duchowej refleksji, od-
sunięcia od siebie absorbujących spraw 
zewnętrznych. To okres, w którym wier-
ni należący do Kościoła rozmyślają nad 
cierpieniem, męką i śmiercią Pana Jezu-
sa. Jest to czas pokuty, rozumianej jako 
upamiętanie, powrót do Boga i Jego Sło-
wa, do społeczności Kościoła - poprzez 
spowiedź i sakrament Komunii Świętej. 
Z czasem pasyjnym jest związane po-
jęcie postu. Ewangelickie rozumienie 
postu jest oparte na fundamencie biblij-
nym.  W Ks. Izajasza czytamy: "Lecz to 
jest post, w którym mam upodobanie: 
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że się rozwiązuje bezprawne więzy, że 
się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza 
na wolność uciśnionych i łamie wszelkie 
jarzmo, że podzielisz twój chleb z głod-
nym i biednych bezdomnych przyjmiesz 
do domu, gdy zobaczysz nagiego, przy-
odziejesz go, a od swojego współbrata 
nie obrócisz się" (Iz 58, 6,7;). 

Post w Kościele ewangelickim ma 
zatem przede wszystkim postać etycz-
nej postawy wobec drugiego człowieka. 
Właśnie czas pasyjny, poprzez skupie-
nie, modlitwę i koncentrację na Słowie 
Bożym, ma umożliwić wierzącym weryfi-
kację postaw, naprawę wyrządzonych in-
nym szkód, wejrzenie w siebie, podjęcie 
zobowiązania życia na co dzień według 
wskazań Ewangelii. Wśród wiernych 
upowszechnia się zwyczaj rezygnowania 
w czasie pasyjnym nie tylko z rozrywki,  
lecz także z używek: kawy, herbaty lub 

oglądania telewizji, jedzenia słodyczy 
etc. Kościół zachęca do akcji „7 tygo-
dni bez...”, która pomaga w krytycznym 
spojrzeniu na życie. Warto świadomie 
przeżyć czas pasyjny. Warto skorzystać z 
tego, że będziemy zachęceni do zwolnie-
nia  tempa, odsunięcia się od spraw nie-
istotnych. Warto zastanowić się nad ży-
ciem, jego wartościami i sensem cierpie-
nia, które jest jego nieodłączną częścią, 
ale przede wszystkim nad znaczeniem 
ofiary Chrystusa na krzyżu poniesionej 
za każdego człowieka, niezależnie od 
tego kim jest. Pasyjna refleksja wiedzie 
poprzez świadomość własnej grzeszno-
ści, do odnalezienia Bożej łaski i przy-
jęcia odkupienia, które stało się faktem 
na krzyżu Golgoty. Niech krzyż Jezusa 
wszystkich nas prowadzi do Boga i od-
mienia naszą egzystencję, nasze życie. 

(źródło:  www.luteranie.pl) 

UPADEK  JEROZOLIMY (Łk 19, 41-48)

Łzy są kroplami krwi duszy. Te słowa 
zostały wypowiedziane przez wielkiego 
teologa i filozofa żyjącego na przełomie 
IV i V wieku świętego Augustyna. Łzy 
bólu i smutku spływające po policzkach 
Jezusa były skut-
kiem troski o na-
ród wybrany. Nie 
płakał nad sobą, 
swoim losem. Czy 
nie jest to dziwne? 
Przecież za kilka 
dni miał ponieść 
męczeńską śmierć, 
zostać opuszczo-
nym przez wszyst-
kich. Miał do tego 
pełne prawo. Jednak nigdy nie myślał o 
sobie, swym szczęściu, ale kierował się 
miłością bliźniego. To było wyznaczni-

kiem Jego działalności. Doskonale wie-
dział jaki los spotka Jerozolimę, której 
mieszkańcy nie przyjęli Mesjasza. Były to 
więc łzy współczucia, przewidujące karę, 
jaka miała spaść na miasto.

Myślę, że część 
ludzi, żyjących w 
dzisiejszym świe-
cie, czytając ten 
tekst, mogłoby za-
rzucić Jezusowi 
słabość. Panuje po-
wszechne przeko-
nanie, że płacz nie 
jest domeną ludzi 
silnych. Mężczyzną 
wręcz nie wypada 

ronić łez. Mają być twardzi i niezłomni, 
nieważne co się wydarzy. W latach 90 
ubiegłego stulecia powstała nawet pio-
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senka, mająca w refrenie słowa: chłopaki 
nie płaczą. Stała się hitem. Do dzisiaj jest 
puszczana na wielu imprezach, czy też 
dyskotekach. Ale czy tak właśnie powin-
no być? Czy łzy są czymś wstydliwym? 
W moim przekonaniu nie. Nie są oznaką 
słabości lecz przeciwnie - siły. Oczywiście 
każdy człowiek przeżywa trudną sytuację 
w inny sposób. Nie można mówić, że ten 
który więcej płacze jest bardziej załama-
ny i dobity, niż osoba, zachowująca ka-
mienną twarz. Każdy ma 
inną wrażliwość. To tak 
nie działa. Jednak nie 
powinno się ich ukry-
wać przez wzgląd na to, 
co pomyślą sobie inni. 
Nikt przecież nie uzna 
człowieka roniącego łzy, 
na pogrzebie dziecka, 
za kogoś słabego. Nie 
powie, że to był wstyd. 
A nawet jeśli, to abso-
lutnie nie należy się tym 
przejmować, ponieważ 
ktoś taki ma problemy z 
samym sobą i powinno 
się mu współczuć. Zda-
rzają się sytuacje, w których ból jest zbyt 
silny by je powstrzymywać. Nikt z nas 
nie jest robotem, jakąś zaprogramowa-
ną maszyną. Posiadamy uczucia i warto 
je okazywać. Jezus jest tego najlepszym 
przykładem.

Zawsze się wzruszał, gdy patrzył na 
panoramę Jerozolimy. Miasto Dawida 
i Salomona, święty gród wielkich pro-
roków Izraela. W tym jednak wypadku 
wzruszenie było tak wielkie, że łzy cisnę-
ły się do oczu Zbawiciela, co miało się 
zdarzyć jeszcze tylko jeden raz w ciągu 
Jego publicznej działalności, tj. przy gro-
bie Łazarza. Wielkie, wspaniałe miasto 
musiało zostać zburzone. Nastąpiło to w 
roku 70, czyli około 40 lat po zapowiedzi 

Chrystusa. Żydowski historyk kościoła 
Józef Flawiusz opisał ten fakt następu-
jąco: Rzymianie oblegli Jerozolimę, po 
14 dniach obalili mur północny, a w pięć 
dni później przebili mur zachodni, zdo-
byli twierdzę Antonia, a wkrótce potem 
wielki pożar ogarnął świątynię i całe 
miasto. Następne powstanie, pod wodzą 
Szymona Bar Kochby w latach 132–135, 
również zakończyło się klęską: miasto 
zburzono, a na jego miejscu postawiono 

rzymską miejscowość 
Aelia Capitolina. Tego 
wszystkiego był świa-
domy Jezus, gdy patrzył 
i płakał nad Jerozoli-
mą, tak wiele dla Niego 
znaczącą. Mieszkańcy 
nie przyjęli Mesjasza. I 
zrównają cię z ziemią 
i dzieci twoje w mu-
rach twoich wytępią, i 
nie pozostawią z ciebie 
kamienia na kamieniu. 
Jakże smutne były sło-
wa tej przepowiedni, 
która się wypełniła. Pły-
nące łzy nie mogą więc 

absolutnie dziwić. Miało zginąć wielu lu-
dzi. Odwrócili się od swego Boga, zapra-
gnęli politycznej władzy i chwały na tym 
ziemskim świecie. Wystarczyło obrać 
drogę Chrystusa, a ta tragedia nigdy nie 
miałaby miejsca. Wybór okazał się inny. 
Łatwo jest, z dzisiejszej perspektywy 
oceniać i krytykować, gdy już wiemy ja-
kie były skutki ich niewłaściwej decyzji. 
Jednak wydaje mi się, że nie o to w tym 
wszystkim chodzi. Z pewnością nie do 
nas należy rola sędziów.

Dzisiaj także stoimy przed podobnym 
wyborem. W Biblii zawarte są obietnice, 
wyrocznie, w które możemy wierzyć lub 
po prostu je odrzucić. Naszym szczę-
ściem i przywilejem jest świadomość 
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oraz znajomość historii. My już wiemy, 
że wiele słów, wypowiedzianych przez 
Jezusa się wypełniło. Do nich właśnie 
możemy zaliczyć zburzenie miasta, nad 
którym płakał. Trudno jest przejść obok 
tego faktu obojętnie. Jednak oczywi-
ście od zawsze pojawiali się tacy, którzy 
próbowali i dalej próbują to negować, 
przedstawiając Chrystusa, jako fanatyka 
religijnego, czarownika, czy też wróżbia-
rza. Mówi się, że nie On pierwszy i nie 
ostatni przepowiadał przyszłość. I co do 
tego musimy się zgodzić. Takie postacie 
jak Nostradamus, Mimir, Sybilla także 
to czyniły. Czy więc należy wszystkich, 
kolokwialnie mówiąc, wrzucić do jedne-
go worka i ustawić w jednym szeregu? 
Oczywiście nie. Słowa, które płynęły z ust 
Jezusa miały całkowicie inną wartość. 
Przede wszystkim służyły bliźniemu. Nie 

wypowiadał tego dla chwały, po to by stać 
się sławnym, czy też zarabiać duże pie-
niądze. To zdecydowanie nie było przed-
miotem Jego zainteresowania. Chrystus 
nie przyszedł po to, by objąć władzę na 
świecie, stać się ziemskim królem. Zmarł 
i zmartwychwstał. Jego nadrzędnym ce-
lem było zbawienie nas wszystkich.

Jezus zapłakał nad Jerozolimą, któ-
ra była dla Niego bardzo ważna. Chciał 
jej dobra, tak jak chce dobra wszystkich 
ludzi. Życzę każdemu z nas, byśmy po-
dobnie jak nasz Pan, byli w stanie żyć dla 
innych, pokonując przeszkody stawiane 
przez współczesny świat oraz nie ukry-
wali swych uczuć, przez wzgląd na to co 
pomyślą sobie inni. Za przykład i wzór 
niech służy nam nasz Zbawiciel Jezus 
Chrystus.

Samuel Gogółka

Moje MiejSce – odkrywaj jeGo znaczenie
Jak możemy zdefiniować  miejsce, 

czym ono jest dla nas, jakie uczucia i sko-
jarzenia w nas wywołuje? Pierwsza myśl, 
która się nasuwa to dom rodzinny lub 
mieszkanie i jego najbliższe otoczenie, a 

więc sąsiedz-
two, nasza 
miejscowość, 
miasto, a 
s z c z e g ó l -
nie dzielni-
ca miasta. 
Miejsce ma 
też znacze-
nie szersze. 
To region, 
czyli obszar 
o podobnych 
cechach na-
t u r a l n y c h , 
kulturowych, 
czy wreszcie 

kraj, a nawet kontynent. Miejsce to gru-
pa ludzi połączona stopniem pokrewień-
stwa, bliskimi relacjami czy wzajemnymi 
związkami. Miejscem jest lokalna para-
fia i społeczność ludzi z nią związanych. 
Rodzimy się i dorastamy w określonym 
miejscu otoczeni miłością i troską rodzi-
ców, którzy zaspokajają nasze podstawo-
we potrzeby. Powoli w miarę dorastania 
poznajemy to miejsce. Rozpoznajemy 
najpierw rodziców poprzez ich uśmiech, 
potem uczymy się znaczenia pierwszych 
prostych słów i zaczynamy powoli ga-
worzyć. Poznajemy coraz więcej słów, 
budujemy pierwsze proste zdania i tak 
powoli nawiązujemy pierwsze relacje z 
najbliższymi osobami. Odkrywamy naj-
bliższe otoczenie za pomocą różnych 
zmysłów. Z czasem poszerzamy naszą 
wiedzę i poznajemy środowisko związa-
ne ze szkołą, później z miejscem pracy. 
Poznajemy i doświadczamy, że ważnym 
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miejscem jest grupa. Najpierw otoczeni 
jesteśmy  tą najbliższą rodzinną, potem 
uczymy się przebywać razem w grupie 
szkolnej, zawieramy pierwsze przyjaźnie. 
Wyjazd na studia to poznawanie nowego 
miejsca i nowych ludzi. Wreszcie miejsce 
pracy, gdzie spędzimy większość naszego 
życia. Potrzebujemy mieć swoje własne 
miejsce, gdzie czujemy się dobrze i bez-
piecznie i to zarów-
no miejsce w sensie 
fizycznym, a więc 
dom, mieszkanie, 
oraz potrzebujemy 
być częścią zbioro-
wości, grupy, gdzie 
jesteśmy akcepto-
wani. Takie miej-
sce musimy umieć 
tworzyć gdziekol-
wiek jesteśmy. Do-
brze jest znać swoje korzenie, skąd się 
wywodzimy. Odkrywając  swoje korze-
nie i poznając życie  naszych przodków/ 
dziadków, pradziadków/ w pewien spo-
sób poznajemy swoją własną tożsamość. 
W każdej genealogii rodziny z pewnością 
odnajdziemy trudne historie, o których 
dowiadujemy się często przez przypa-
dek w czasie rodzinnych rozmów. Mamy 
okazje nie tylko przebaczyć, ale też zde-
cydowanie odciąć się i uwolnić się od ich 
grzechów. Ale też z pewnością odnaj-
dziemy wiele dobra, o którym warto nie 
tylko mówić, ale też naśladować. Pierwsi 
ludzie Adam i Ewa otrzymali od Boga 
szczególne miejsce, aby mogli w nim żyć. 
To był ogród w Edenie. Z pewnością było 
to wyjątkowo piękne miejsce, ponieważ 
jak czytamy w Księdze Rodzaju sam Bóg 
je przygotował „I sprawił Pan Bóg, że wy-
rosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne 
do oglądania i dobre do jedzenia (…), a 
rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać 
ogród.” (1Mż 2,9,10). Pierwsi ludzie mie-

li doskonałą, niczym nie zakłóconą spo-
łeczność z Bogiem. W dalszych werse-
tach czytamy, że Bóg przechadzał się po 
tym ogrodzie w powiewie dziennym, aby 
być blisko z nimi. To dawało im ogrom-
ne poczucie miłości i bezpieczeństwa. 
Otrzymali to miejsce, aby je uprawiać, 
kształtować i strzec. Niestety poprzez 
nieposłuszeństwo nie tylko utracili bli-

ską więź z Bogiem, 
ale musieli opuścić 
to miejsce. Później 
ich syn Kain, gdy 
zabił swojego brata 
Abla stał się tuła-
czem i wędrowcem 
na ziemi. Pomimo 
upadku człowieka, 
Bóg nadal troszczy 
się o niego. Jest 
wiele przykładów 

w Biblii, gdzie Bóg wyznacza swojemu 
ludowi konkretne miejsce zamieszkania. 
Kiedy powołał Abrahama, aby uczynić  
z niego nowy naród, musiał on opuścić 
ziemię i dom rodzinny swojego ojca w 
Haranie i udać się do ziemi kananejskiej, 
którą wyznaczył mu Bóg. Po wyjściu z 
Egiptu i skończonej wędrówce przez pu-
stynię, naród izraelski stanął na granicy 
Ziemi Obiecanej. Po zajęciu całej ziemi 
kananejskiej pod wodzą Jozuego, Bóg 
nakazuje mu podział tej ziemi pomię-
dzy poszczególne plemiona Izraela.” Dał 
więc Pan Izraelowi całą tą ziemię, którą 
przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś obję-
li ją w posiadanie i zamieszkali w niej” 
(Joz 21,43). Podczas podziału tej ziemi 
warto przytoczyć historię pięciu córek 
Selofchada. Ich ojciec umarł, gdy Izrael 
był jeszcze na pustyni. Córki te doma-
gały się przywileju własnej ziemi. Swoja 
sprawę przedstawiły Mojżeszowi: „Dla-
czego imię naszego ojca, który nie miał 
syna, ma zniknąć pośród jego rodziny? 
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Daj nam posiadłość wśród braci nasze-
go ojca” (4Mż 27,4). Mojżesz przedłożył 
ich sprawę Panu, a Bóg odpowiedział: 
„Słusznie mówią córki Selofchada. Daj 
im posiadłość dziedziczną wśród bra-
ci ich ojca i przenieś na nie dziedzictwo 
ich ojca” (4Mż 17,4-7). W ten sposób 
prawo dziedziczenia zostało zmienione 
tak, że odtąd kobiety mogły je dziedzi-
czyć. Jezus, kiedy rozpoczął swoją pu-
bliczną działalność musiał opuścić swój 
dom rodzinny w Nazarecie. Odtąd nie 
miał stałego miejsca zamieszkania. Sam 
o sobie powiedział: „Lisy mają jamy, a 
ptaki niebieskie gniazda, lecz syn Czło-
wieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił” 
(Łk 9,58). Korzystał z gościnności przy-
jaciół i rodziny swoich uczniów. Był taki 
szczególny dom w Betanii, gdzie Jezus 
często tam był gościem i czuł się jak u 
siebie w domu. To dom Marii, Marty i 
Łazarza. Czytamy w ewangelii Jana, że 
Jezus miłował to rodzeństwo. Często po 
wyczerpujących rozmowach z żydowski-
mi przywódcami nocował w ich domu. 
W Biblii znajdziemy wiele przykładów, 
gdzie kobiety oddały swój dom do dyspo-
zycji Boga, a tym samym przyczyniły się 
do rozszerzenia Jego Królestwa. Wdo-
wa z Sarepty i Szunamitka obie kobiety 
otworzyły swój dom dla Bożych proro-

ków.  Szunamitka wraz ze swoim mężem 
wymurowali osobną izbę w ich domu. 
Ilekroć prorok Elizeusz tamtędy prze-
chodził, nie tylko wstępował na posiłek, 
ale mógł tam mieszkać wraz ze swoim 
sługą. Wdowa z Sarepty stanęła przed 
większym wyzwaniem wiary. W jej kraju 
panowała susza i brakowało jedzenia. Jej 
domowe zapasy zostały już wyczerpane. 
Zostało jej trochę maki i oliwy na ostatni 
placek. I wtedy została poproszona przez 
Eliasza o jedzenie. Próbuje wytłumaczyć 
mu swoje dramatyczne położenie, ale 
prorok wypowiada do niej słowa wiary 
Boga: „Mąka w garncu nie wyczerpie się, 
oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, 
kiedy Pan spuści deszcz na ziemię” (1Krl 
17,14). I tak przez kolejne dni doświad-
czali Bożej obietnicy. Jedną z ostatnich 
obietnic, którą Jezus przyrzekł  swoim 
uczniom  przed swoim ukrzyżowaniem 
był Dom u Ojca. ”W domu Ojca mego 
wiele jest mieszkań, (…) Idę przygotować 
wam miejsce. A jeśli  pójdę i przygotu-
ję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę 
was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i 
wy byli” (J 14,2,3). Aby przygotować nam 
to miejsce Jezus musiał oddać swoje ży-
cie na krzyżu, aby nas odkupić z grzechu 
i dać nam nadzieję życia wiecznego w Oj-
cowskim domu. Henryka Szarzec

relacje z BieŻĄcycH wydarzeŃ parafialnycH

dzieci cHÓrkowe
śpiewajĄ..!
Święta, to wspaniały czas, by dzielić 

się radosną nowiną o Jezusie, który przy-
chodzi do nas jako Zbawiciel. Radosną 
niespodziankę przygotowali także  nasi 
dwaj chórzyści Jędrek i Olek Kurduno-
wie, którzy wykonali dwie pieśni na in-
strumentach. Jędrek wykonał pieśń na 
gitarze "Cicho pada śnieg", a Olek wyko-
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nał pieśń na akordeonie "Lulajże Jezu-
niu". Był to ich mały debiut, gdyż chłop-
cy uczą się dopiero trzy miesiące gry na 
instrumentach. Życzymy Wam dalszej 
wytrwałości w nauce i rozwijania daro-
wanych talentów.

Szybko minęły nam ostatnie dni mi-
nionego roku i nadszedł czas by 3 stycz-
nia stanąć na scenie Cieszyńskiego Te-
atru. Po raz pierwszy na scenie Teatru 
stanęła Amelka Gaszek i na pewno było to 
dla niej wielkie przeżycie, ale to odważna 
dziewczynka, nie bała się jasnych świateł 
reflektorów, czuła się bardzo swobod-
nie, uśmiechając się do publiczności. W 
szczególny sposób chcemy podziękować 
wszystkim dzieciom, całemu chórkowi, 
za wykonane pieśni w Teatrze, za prze-
kazanie tej radosnej nowiny. "Bóg tak 
bardzo świat umiłował i dał nam 
Swojego Syna, w Betlejem w staj-
ni rodzi się Zbawiciel, dla Ciebie, 
dla mnie" - to słowa drugiej zwrotki 
pieśni " Pan jest mocą i pieśnią moją" do 
tekstu 2 Ks. Mojżeszowj 15/2. Na nasz 
teatralny występ zostaliśmy obdarowa-
ni pięknymi kolorowymi motylkami za, 
które serdecznie dziękujemy Pani Dag-
marze Choroba, która je wykonała dla 
całego naszego chórku, dziękujemy też za 
ofiarowane soczki, jest to piękny prezent 
z okazji naszego 35-lecia Chóru, dzięku-
jemy Panu Bogu za Jego prowadzenie i 
błogosławieństwo.

Bardzo serdecznie chcemy podzięko-
wać Asi Zielina za jej ponad 10,5 letnią 
służbę w naszym chórku, za jej wierność, 
wytrwałość, za wszystkie wykonane par-
tie solowe, za to, że zawsze z ochotą i 
wielką radością śpiewała, deklamowała 
wiersze, wykonywała role w scenkach, 
a czyniła to z radością dla wielkiego 
potężnego Boga, który nas tak bardzo 
umiłował. Asiu, dziękujemy za wszystko 
i życzymy Tobie byś dalej śpiewała na 

chwałę Pana i rozwijała talenty, którymi 
zostałaś obdarowana. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
rodzicom za pomoc w dowozie dzieci do 
Teatru, za Waszą współpracę z nami. Ży-
czymy Wam Bożego błogosławieństwa w 
Nowym Roku.

Wszystkim dzieciom życzymy dalszej 
wytrwałości w śpiewaniu dla Pana. Niech 
Pan Bóg Was błogosławi, wypełnia Wa-
sze serca radością i pokojem. 

Halina Macura i Joanna Starzec

popołudnie ze SztukĄ
i kolĘdĄ
17 stycznia nasza sala parafialna wy-

pełniła się po brzegi tymi, którzy chcieli 
usłyszeć piękne kolędy oraz zobaczyć bo-
żonarodzeniowe, teatralne przedstawie-
nie. Ale po kolei. Po przywitaniu przez 
ks. Marka Twardzika, wieczór ze sztuką 
i kolęda rozpoczął chór parafialny, a na-
stępnie chórek dziecięcy naszej parafii. 
Oba chóry zaśpiewały piękne kolędy i 
pieśni bożonarodzeniowe, oczywiście w 
jakże różnych aranżacjach, różnej eks-
presji i różnym wykonaniu. Następnie na 
scenę wyszli młodzi aktorzy i rozpoczęło 
się przedstawienie pt.: „1:0 dla Nieba”. W 
rolę aniołów i diabłów wcielili się ucznio-
wie klasy V i VI Szkoły Podstawowej w 
Cisownicy. Reżyserem przedstawienia 
była pani Sylwia Molin, nauczycielka ję-
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zyka polskiego w cisownickiej szkole, ale 
także wielu innych nauczycieli i pracow-
ników szkoły było zaangażowanych w ten 
teatralny projekt. Samo przedstawienie 
było porywające, gra aktorska wspania-
ła, młodzi aktorzy bardzo sugestywnie i z 
dużym emocjonalnym zaangażowaniem 
wcielili się w swe role. Na scenie dosłow-
nie rozgorzała prawdziwa wojna na słowa 
i argumenty pomiędzy aniołami i diabła-
mi. Także sam przekaz sztuki był bardzo 
wyrazisty, jednoznaczny i co najważniej-
sze skłaniający do refleksji zarówno ma-
łych jak i dużych, dzieci i dorosłych. Nie 
dziwi więc wręcz aplauz i obfite brawa na 
zakończenie przedstawienia. Kropką nad 
„i”, na zakończenie wieczoru był występ 
chóru „Laudate” z Bładnic pod dyrekcją 
pani …. Chór zaśpiewał kilkanaście pie-
śni i kolęd, które wlewały w nasze serca 
ciepło i miłość, rozgrzewały nasze uczu-
cia i prowadziły do refleksji nad naszym 
życiem i wiarą. Myślę, że było to bardzo 
udany wieczór, który każdemu z uczest-
ników dał coś dobrego i wartościowego 
na przyszłość. 

noworoczne Spotkanie
pracownikÓw
i wolontariuSzy
W drugą niedzielę stycznia w sali pa-

rafialnej odbyło się tradycyjne już spo-

tkanie Rady Parafialnej, pracowników 
parafii, wolontariuszy i wszystkich do-
brych serc, którzy w jakikolwiek sposób 
angażują się w funkcjonowanie naszej 
Parafii. Spotkanie rozpoczęło się na-
strojowym i klimatycznym koncertem 
bożonarodzeniowym Andrea Bocelliego. 
Następnie ks. Marek Twardzik przywi-
tał wszystkich bardzo serdecznie życząc 

nam wszystkim Bożego błogosławień-
stwa oraz abyśmy my wszyscy stali się 
błogosławieństwem dla innych: „Miejmy 
dla innych promienne oblicze (…) bądź-
my dla innych źródłem łaski i pokoju, 
wprowadzajmy pokój w życie ludzi, któ-
rych mamy wokół siebie”. Następnie pan 
kurator Bronisław Raszka podziękował 
wszystkim za zaangażowanie i trud oraz 
wszelką pracę na rzecz naszej Parafii. 
Spotkanie przebiegało w miłej, rodzin-
nej atmosferze przeplatane wspólnym 
śpiewem rozmowami, którym nie było 
końca.  

rodzinny kuliG 
dolinĄ Białej wiSełki
W niedzielne, wczesne popołudnie, 

14 lutego, autobus pełen dzieci i uczniów 
wraz z rodzicami wyjechał sprzed parafii 
do Wisły Czarnej w poszukiwaniu śnie-
gu oraz licząc na dobrą rodzinną zabawę 
podczas kuligu. U nas śniegu jak na le-
karstwo, ale im bliżej byliśmy celu tym 
więcej białego puchu można było zoba-
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jąc się w głos kubańskiej dziewczynki i na-
stolatki. Swoje rozważanie, oparte o tekst 
z Ewangelii Łukasza 19, 1-10; o wprost 
dziecięcej radości Zacheusza ze spotkania 
z Jezusem, przedstawiła pani Anna Bujok 
– katechetka z parafii w Drogomyślu.  

Po nabożeństwie, na którym nie za-
brakło również wspólnego śpiewu, spo-
tkaliśmy się już tradycyjnie w sali pa-
rafialnej na drugiej części ŚDM. Tutaj 
mogliśmy posłuchać garści informacji 
dotyczących egzotycznego dla nas kra-
ju, jakim jest Republika Kuby. Prelekcja 
została wzbogacona przez dobrane tema-
tycznie zdjęcia. Cisownickie spotkanie 

czyć. I w końcu dotarliśmy. Cztery kon-
ne zaprzęgi z saniami już na nas czekały. 
Rozpoczęła się prawie bajeczna podróż 
w górę Doliny Białej Wisełki. Z każdym 
metrem upragnionego śniegu było wię-
cej i więcej. Po kilkunastu minutach 
dotarliśmy do miejsca gdzie mogliśmy 
się ogrzać, rozgrzać, upiec i zjeść pyszną 
kiełbasę. A potem zaczęła się bitwa na 
śnieżki! Dzieci i dorośli, wszyscy lepili 
kulki i rzucali w siebie mając przy tym 
wielką frajdę. Najbardziej zdesperowa-
ni i stęsknieni za zimową aurą zjeżdżali 
z pobliskiej górki na pupach, niczym się 
nie przejmując. Wspaniałą zabawę prze-
rwały nam zaprzęgi, które przyjechały po 
nas, aby zabrać nas w drogę powrotną. 
Był to radosny czas dla wszystkich. Na-
wet dwu i pół godzinna droga powrotna 
w ogromnym korku nie była w stanie ze-
psuć nam dobrych humorów. To był bar-
dzo miły początek zimowych ferii!!! 

światowy dzieŃ
Modlitwy – kuBa
„Przyjmując dzieci, Mnie przyjmuj-

cie” – te słowa Jezusa zostały wyznaczo-
ne na hasło przewodnie tegorocznego 
Światowego Dnia Modlitwy. W pierwszy 
piątek marca br. mieliśmy sposobność 
spotkać się w kościele na nabożeństwie, 
podczas którego usłyszeliśmy liturgię 
przygotowaną przez kobiety z Kuby. Do 
tej części nabożeństwa włączyły się po 
raz pierwszy nasze młodsze parafianki – 
Marta Woźniak i Joanna Zielina, wciela-

w ramach Światowego Dnia Modlitwy 
nie byłoby pełne bez degustacji potrwa, 
przygotowanych przez nasze panie, które 
inspirowały się oryginalnymi przepisami 
kuchni kubańskiej. 
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Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że piąte już spotkanie 
w naszej parafii w ramach ŚDM było tak 
udane. Pamiętajmy również w swoich 
modlitwach o mieszkankach Kuby, któ-
re przez tegoroczną liturgię przedstawi-
ły nam swoje życie i związane z nim co-
dzienne radości i smutki.

Gabriela Sikora

rekolekcje dla dzieci
i doroSłycH
Od 7 do 9 marca uczniowie naszej Szko-

ły Podstawowej uczęszczali na rekolekcje, 
które w tym roku prowadzili pracownicy 
Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielo-
wa. Trzy dni poznawania i przybliżania się 
do Jezusa Chrystusa dla wszystkich było 
dobrym czasem, czasem wytchnienia i re-
fleksji nad tym co dla nas uczynił Pan Jezus. 

Po dniu przerwy od 11 do 12 marca 

(piątek i sobota) mogliśmy przeżywać 
kolejne rekolekcje – Pasyjne Dni Sku-
pienia tym razem dla dorosłych, które 
prowadził ks. Alfred Staniek z Istebnej. 
W piątek swoje nauczanie oparł na sło-
wach Jezusa: „cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych moich 
braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). Ks. 
Alfred starał się między innymi uświa-
domić nam, że miłość do Boga domaga 
się miłości do bliźniego, że tego oczekuje 
od nas Bóg. Że nie można kochać Boga i 
jednocześnie nienawidzić bliźniego, dru-
giego człowieka. W drugim dniu skupił 
się na fundamentalnym dla chrześcijan 
temacie przebaczenia, które jest wymier-
nym efektem naszej miłości. Muzycznie, 
w piątek mogliśmy wsłuchać się w śpiew 
naszego chóru, a w sobotę wraz z księ-
dzem Alfredem przyjechał zespół CDN 
tzn. Chrystus Daje Nadzieję! Każdego 
dnia była także chwila cichej medytacji 
oraz modlitwy. Myślę, że był to dobry czas 
dla każdego, aby się zatrzymać i pomyśleć 
o tym co uczynił dla mnie Bóg i co ja czy-
nie dla Niego! Myślę, że  Ci, którzy posta-
nowili spędzić te dwa dni razem z nami 
byli zadowoleni i napełnieni Boża mocą. 

finał konkurSu
„Sola Scriptura”
W dniu 12 marca w Bielsku odbył się 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblij-
nego „Sola Scriptura” w którym mieliśmy 
swoich reprezentantów. W grupie szkół 
podstawowych wspaniałe 6-te miejsce 
zajął Wiktor Brudny, finalistą zaś był Jan 
Twardzik. W grupie szkół gimnazjalnych 
jeszcze lepsze 3-cie miejsce zajął Szymon 
Kluz, a finalistą był Przemysław Konecki. 
Zaś w konkursie plastycznym 5-te miej-
sce zajęła Najmilka Brudny. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i zachęcamy 
wszystkich do wnikliwej lektury Pisma 
Świętego.    
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światowy dzieŃ Modlitwy - 2016
– kazanie – ew. łk 19,1-10 - mgr anna Bujok

Zauważyliście, że dzieci uśmiechają 
się i śmieją praktycznie nieprzerwanie. Z 
badań wynika, że jeśli dziecko czuje się 
kochane i nie dolega mu żaden ból fizycz-
ny lub inna przeszkoda, w postaci głodu 
czy mokrej pieluszki, jest tak naprawdę 
w pełni szczęśliwe. Dlatego też często 
zdarza nam się widzieć uśmiechające się 
niemowlęta, czy dzieci tarzające się ze 
śmiechu po podłodze. Jest to dla nas zja-
wisko całkiem normalne, powiedziała-
bym nawet, iż bylibyśmy zdziwieni gdyby 
było inaczej. Dziwi nas smutek dziecka i 
od razu chcemy poznać jego przyczynę. 
Wręcz jego smutek i powaga budzi w nas 
zaniepokojenie. Co z nim jest nie tak?

Z czasem jednak, gdy dziecko zaczy-
na chodzić do przedszkola i szkoły jego 
zachowanie się zmienia. Zaczyna przy-
stosowywać się do pewnych norm. Po-
znaje, co wypada zrobić, a co nie, co jest 
dziecinne i co nie przystoi.  Obserwowa-
łam ostatnio małą dziewczynkę. Razem 
z matką czekała na wizytę w przychodni. 
Zakatarzona, kaszląca dziewczynka nie 
siedziała przybita na kolanach mamy. 
Zaczęła chodzić, a stawiała jeszcze nie-
poradne kroki i musiała być trzymana za 
rączki. Każdy pokonany przez nią odci-
nek drogi, zaledwie kilka metrów koń-
czył się jej uśmiechem od ucha do ucha.  
Udało jej się! Dopięła swego! Małe dzieci 
nie potrafią cieszyć się po cichu. To nie 
jest tylko łagodny uśmiech. To rado-
sny, głośny śmiech a często i podskoki, 
czy wręcz taniec. To prawdziwa euforia! 
Wręcz eksplozja radosnych fajerwerków. 

Kiedy ostatnio miałeś lub miałaś oka-
zję tak się cieszyć? Albo, kiedy pozwoli-
łaś sobie na okazanie w ten sposób tego, 
co czujesz? Może boisz się, że ktoś obok 

popatrzy na ciebie z politowaniem puka-
jąc się w czoło, albo wymierzy karcącego 
szturchańca. Bo przecież tak nie wypada. 
No właśnie „Nie wypada”. Dorosłym już 
pewne rzeczy nie przystoją – mówimy. 
Znika nasza tak emocjonalnie wyrażana 
radość, z czasem może nawet upór i cie-
kawość do zrobienia nowych rzeczy. Bo 
przecież nam dorosłym nie wypada. Już 
powinniśmy dać sobie z tym spokój, być 
bardziej stateczni. 

Jak potoczyłaby się historia Zache-
usza, gdyby zrezygnował w pewnym 
momencie swego życia z dziecięcego 
zachowania? Przypuszczam, że był czło-
wiekiem statecznym. Konwenanse były 
obecne w jego życiu. Jako człowiek o 
wysokiej pozycji społecznej i materialnej 
musiał przecież coś sobą reprezentować. 
Przełożony nad celnikami musi mieć po-
ważanie wśród swoich współpracowni-
ków inaczej nie posiadałby takiej pozycji.  
Co zatem stało się, że zachował się jak 
dziecko?

ciekawość. To pierwsza przyczyna. 
Musiał już wiele usłyszeć o Jezusie. To 
musiało go na tyle zaintrygować, że po-
stanawia: „ Muszę Go zobaczyć.” Ewan-
gelista Łukasz pisze, że wręcz „pragnął” 
Jezusa zobaczyć. Ta chęć pochodziła, 
więc z samego serca. 
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Czy byłbyś gotowy zrobić wszystko, 
aby zaspokoić swoje pragnienie? Na-
wet kosztem ośmieszenia się? Czy też 
dasz sobie z tym spokój, aby tylko inni 
nie wytknęli cię palcami? Zacheusz już 
był wytykany. Nielubiany, może nawet 
przez niektórych znienawidzony, ubło-
cony grzechem, nieczysty. Nie wiemy, 
czy kradł. Tego nigdzie nie napisano. 
Jednak samo bycie celnikiem wykluczało 
go ze społeczności Żydowskiej. Pracu-

je dla wroga i jeszcze jest bogaty. Może 
nieuczciwy? - takie pytania i wątpliwości 
pewnie rodziły się w głowie niejednego 
sąsiada Zacheusza.

Mam w domu bardzo stereotypową 
książeczkę o Zacheuszu. Przeznaczona 
jest dla dzieci. Zacheusz przedstawiony 
jest tam, jako mały człowieczek, o krót-
kich nóżkach, ale wielkiej główce. Brzęk 
monet w sakiewce wywołuje na jego 
ustach szeroki uśmiech, źrenice się po-
większają. Brakuje tylko śliny cieknącej 
z rozdziawionej buzi. Ten rysunek wy-
gląda jak karykatura, ale zwracam uwagę 
zawsze na coś innego, na inną ilustrację: 
Zacheusz stoi przy stole zastawionym 
stosami monet, zupełnie sam. Za oknem 
widać innych ludzi rozmawiających ze 
sobą, on jest samotny i wtedy już jego 
mina jest zupełnie inna. Widać na niej 
smutek i cierpienie. Samotność po-

pchnęła go też do „dziecinnego” zacho-
wania. Łukasz nie wspomina nic o rodzi-
nie Zacheusza. Może, więc był zupełnie 
sam?

Samotny, nielubiany i odtrącany nie 
ma nic do stracenia. Pojawia się jeden 
problem. Na przeszkodzie stoi tłum in-
nych ciekawych spotkania z Jezusem. 
Biegnie, więc szybko by wyprzedzić tłum i 
wspina się na drzewo. Czy zastanawiał się 
nad tym, co robi? Wątpię. Postąpił wtedy 

jak dziecko. Chcę, więc 
robię wszystko, aby 
dopiąć swego. Nawet 
wchodzę na drzewo. 
Dzieci nie mają z tym 
oporów. Nie przej-
mują się, że mogą się 
zbrudzić, czy roze-
rwać ubranie. Chcę 
coś zobaczyć, jestem 
za niski, więc wchodzę 
na drzewo i już. A, że 
drzewo sykomory ma 

gałęzie blisko ziemi to tym łatwiej. 
Wydarzenia przyjmują jednak zupeł-

nie inny obrót sprawy. Zacheusz siedząc 
na drzewie mógł odetchnąć z ulgą: „Je-
stem wysoko, wszystko widzę i słyszę. 
Zaspokoję swoje pragnienie. Zobaczę, 
kto to taki ten Jezus”. Tymczasem tłum 
zatrzymuje się pod drzewem, Jezus spo-
gląda w górę a za Nim dziesiątki innych 
par oczu. Zauważyli go, ale wpadka. Na 
szczęście Zacheusz się tym nie przejął. 
Dla niego ważna jest ta jedna, konkret-
na para oczu – Jezusa. To nie Zacheusz 
znalazł Jezusa pod drzewem, ale Jezus 
znalazł Zacheusza czekającego na niego. 
Jezus znalazł konkretnego człowieka. To 
Zacheusz miał w Jerychu udzielić mu go-
ściny. To on potrzebował Jezusa. Teraz 
zostaje odnaleziony. 

Bardzo dobrze znacie historię o zagi-
nionej owcy i dobrym Pasterzu. Co robiła 
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owca? Z pewnością beczała, wołała o ra-
tunek. Wejście na drzewo było wołaniem 
o ratunek. Jezus to wołanie usłyszał i 
odpowiedział na nie. „Zacheuszu, zejdź 
szybko, bo dziś muszę się zatrzymać w 
twoim domu”. – mówi Jezus. –„Ty bę-
dziesz dzisiaj moim gospodarzem.” Nie 
zważa na to co myślą, ani mówią inni. Bo 
na pewno usłyszał szepty, ludzie szem-
rali z oburzenia. „Jak to? On, ten grzesz-
nik Zacheusz jest przez Jezusa wybrany? 
To do Tego domu Jezus chce pójść? Czy 
On na pewno wie, co robi? Chce sobie 
popsuć jeszcze bardziej swą reputację? 
„Wtedy już nie tylko faryzeusze i uczeni 
w piśmie są oburzeni. Łukasz pisze, że 
wszystkich to zgorszyło.

Na twarzy Zacheusza zagościła jed-
nak radość. Nie przejął się nawet tym, że 
Jezus wręcz się do niego wprosił. Zache-
usz już odczuwa szczęście ze spotkania z 
Jezusem. Nie wiemy, o czym rozmawia-
li. Ale słowa Jezusa musiał wchłonąć jak 
gąbka. Co się dzieje, jeśli gąbkę nasiąk-
niętą wodą podniesiemy do góry? Zaczy-
na się z niej wylewać. Z Zacheusza też 

zaczęło się wylewać to, co usłyszał od Je-
zusa. Przyjął Boże Słowo jak dziecko i od 
razu zaczyna przekładać to w czyn. „Po-
mogę innym, podzielę się połową swego 
majątku. Skrzywdzonym przeze mnie 
oddam czterokrotnie więcej. Widzicie 
tu dziecięcy entuzjazm? Celnik Zache-
usz najlepiej zrozumiał lekcję, jakiej mu 
udzielił Jezus. Nauczyciel Jezus nie po-
stąpił jak pozostali. Znający Zacheusza 
pouczaliby go tylko, moralizowali, wy-
tykali błędy. Jezus przychodzi do niego, 
jako gość. Chcę się z tobą spotkać Zache-
uszu, wpuść mnie do swego domu. Usiądę 
z tobą przy jednym stole. Odszukałem cię 
zagubiony synu Izraela i chcę Cię zbawić. 
Potrzebowałeś mnie i oto jestem. 

Johann Wolfgang Goethe napisał: 
„Ra dość i miłość są skrzydłami wielkich 
przedsięwzięć.” Radość i miłość zagości-
ły w sercu Zacheusza. Od razu postano-
wił działać i dzielić się swoim szczęściem 
z innymi. Spotkał Jezusa. Jezus go zba-
wił. Nic lepszego nie mogło go spotkać 
tego dnia.  Amen.

„ludzie liSty piSzĄ zwykłe, polecone...”
SzukaMy nowej wiary, ale po co?

Ubolewam nad faktem, że coraz czę-
ściej nasi wyznawcy nie są świadomi, 
kim są. Urodziłeś się ewangelikiem czy 
katolikiem to trwaj i bądź wierny swej 
wierze. Jeszcze tak niedawno musieli-
śmy walczyć i cierpieć, żeby przetrwać, a 
nawet tracić najcenniejszą wartość jaką 
jest nasze życie.

Coraz więcej współczesnych ewange-
lików szuka niby nowych źródeł wiary. 
Staram się im tłumaczyć, że przed sobą 
nie uciekną. Z moich obserwacji wynika, 
że dzieje się tak między innymi, ze wzglę-
du na zawieranie mieszanych wyznanio-

wo związków małżeńskich. Ale także, 
a może przede wszystkim dlatego, że w 
małżeństwach jedna osoba przejmuje 
rolę dominującą. Druga zaś, nie ma siły 
się  przeciwstawić. Czuje się nie docenio-
na, ucieka gdzie indziej szukać wspar-
cia, tam zostaje wysłuchana. W nowym 
otoczeniu czynią ją ważną - chwilowo. 
Z czasem doświadcza „ogłupienia”, jest 
sterowana do tego stopnia, że do reszty 
traci swoją osobowość.

Tkwijmy mocno w naszej wierze, a 
chęć szukania nowej drogi nie będzie 
nam wtedy potrzebna. W moim przeko-
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naniu, szukanie nowej wiary jest zasad-
niczym błędem poznawczym. Zauwa-
żam, że coraz większa ilość ewangelików 
w ten błąd popada. Ogólnie wiadomo czy 
chcesz, czy nie chcesz, jeśli znajdziesz się 
w społeczności świata chrześcijańskiego 
musisz być chrześcijaninem. Mam w al-
pejskich stronach dobrego znajomego, 
niedawno zapytałem Go: Paul jakiego 
jesteś wyznania? Odpowiedział z ironicz-
nym uśmiechem: Roman jeśli raz po-
pełnisz małżeństwo w Bawarii to jesteś 
automatycznie katolikiem. Jego dojrzała 
odpowiedź skłoniła mnie do poruszenia 
nurtującego mnie problemu ucieczki na-
szych parafian w nieznaną im siną dal. 
Człowiek, który ciągle szuka to zawsze 
błądzi, brak mu silnej osobowości i wia-
ry w siebie. Nie czekajmy na powstanie 
nowej „najlepszej religii" - bo nie ma na 
świecie warunków na to. Religia jest dość 
wiernym odbiciem stosunków społecz-
nych w którym proces ciągów zdarzeń 
życia jest zjawiskiem niekontrolowanym 
przez nikogo. To nie jest proces produk-
cyjny w zamkniętym zakładzie przemy-
słowym. To jest „coś", co przebiega byle 
jak, „ na los szczęścia", żadne działanie 
odbywające się na przestrzeni wieków i 
tysiącleci nie może uzyskać jednolitego 
kierownictwa świadomości. Owszem ob-
serwuje się pewne tendencje rozwojowe 
będące wyrazem aktualnych potrzeb i 
pragnień, ale ich podstawy ulegają zmia-
nom „wszystko płynie" powiedział filozof 
grecki, ale trochę nas oszukał, ponieważ 
zjawisko płynięcia obserwowane np. na 
określonym odcinku rzeki ma bieg (może 
mieć) jednolity, harmonijny. Kto jednak 
nie zna geografii danej rzeki, ten nie 
może gwarantować, że za najbliższym 
zakrętem rzeki, nie ukarzą się groźne 
skały. „Każdy jest pokarany tam, gdzie 
zgrzeszył” - takie przysłowie słyszałem 
wielokrotnie wśród Rumunów. Stare 

przysłowie, że „dzierży się jak lutersko 
wiara kole Cieszyna” straciło na aktual-
ności, a szkoda.

Dochodzi do mnie wielokrotnie po-
wtarzana teoria, że w gruncie rzeczy każ-
da wiara jest tylko „kagańcem" na tę nie-
sforną myślącą istotę, jaką jest człowiek. 
Dla stworzenia warunków istnienia or-
ganizacji zwanej społeczeństwem ta teo-
ria jest tylko wymysłem ludzi, którzy nie 
dopuszczają do siebie pojęcia o istnieniu 
duszy. A propos chorej i przeżytej już 
doktrynie o rzekomej równości społecz-
nej. Ktoś, kto przez wychowanie i cechy 
wrodzone jest człowiekiem etycznie po-
zytywnym lub tylko ciężko myślącym, 
ten przykłada do wszystkich ludzi taką 
samą miarę, jaką ma dla siebie samego. 
W ocenie ludzkiej istoty nie jest w sta-
nie przyjąć istnienia braku czci i wiary, 
bestialstwa, makabrycznego okrucień-
stwa, szydzenia z największych ideałów 
ludzkości, igrania ze zdrowiem, życiem 
i interesami „bliźniego". Tak samo nie-
świadome szkodzenie samemu sobie na 
zasadzie akcji i reakcji, w żadnym ukła-
dzie cybernetycznym żywym nie jest 
możliwe. Powinniśmy stale baczyć, aby 
nie dać sprowadzić się na manowce z 
drogi naszej silnej i długo budowanej 
wiary, która oznacza też zabezpieczenie 
naszego bytu cielesnego i psychicznego 
w dobrym stanie lecz z powodu wielości 
form ataku na naszą istotę nieraz trudno 
wykrywalnych. Otuchy może nam dodać 
fakt, że te formy ataku są produktem 
„napastnika"! Produktem jego rozumu, a 
więc muszą być dla nas zrozumiałe.

Budujmy naszą wiarę i tkwijmy w 
niej, jak nasi przodkowie bez wahania się 
w każdej sytuacji życiowej na dobre i na 
złe „na błędu niech w bezdroża nie zbo-
czę z Twoich dróg boś Ty mój Bóg".

Roman Cieślar z Goleszowa - Równi
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HiStoria  reforMacji
– zakon a ewanGelia

Jeden z najznakomitszych znaw-
ców luterańskich ksiąg wyznaniowych, 
prof. Edmund Schlink napisał: „Roz-
różnienie między Zakonem a Ewan-
gelią stanowi podstawowy temat całej 
luterskiej teologii”. Tak zwana Nauka 
o Zakonie i Ewangelii budziła różne 
kontrowersje i spory w czasach Refor-
macji, a dzisiaj stanowi permanentne 
wyzwanie dla każdego ewangelickiego 
kaznodziei. Marcin Luter zauważył to 
i był zdania, że duchowny 
musi ustawicznie głosić w 
kazaniu Zakon i Ewangelię 
jednocześnie, jedno obok 
drugiego, przy tym podkre-
ślać diametralną różnicę 
między nimi oraz powiąza-
nia, które im towarzyszą. Lu-
ter ponadto ośmiela się stwierdzać, że 
nie ma prawdziwego chrześcijaństwa 
i zbawiającej wiary, bez rozróżnienia 
tych dwóch nauk.

czym jest zakon, a czym ewan-
gelia?

Według jednej z ksiąg wyznanio-
wych luteranizmu tzw. Formuły Zgody, 
Zakon to wszystko w Piśmie Świętym, 
co domaga się od człowieka całkowi-
tego posłuszeństwa Bogu (Ga 3,12). 
Zakon  zwiastuje Boże przekleństwo 
każdemu kto naruszył któreś z przyka-
zań (Ga 3,10), ponadto Zakon obwinia 
cały świat przed Bogiem (Rz 3,19) i 
ukazuje człowiekowi grzech (Rz 3,20). 
Zatem Zakon (celowo pisane to słowo 
jest wielką literą) to nie zakon jako zor-
ganizowana organizacja kościelna (np. 
dominikanie, franciszkanie, jezuici), 
ani nie zakon zawarty w pierwszych 
pięciu księgach Biblii (Tora, czyli 1-5 

Mż). Zakon to każdy fragment Pi-
sma Świętego, który oskarża człowie-
ka przed Bogiem, który zmusza go do 
zdania sobie sprawy z tego, że na nic 
nie jest w stanie przed Bogiem zasłu-
żyć. Człowiek pod wpływem lektury 
zaczyna dostrzegać, że nie potrafi prze-
strzegać Zakonu. Luter w Artykułach 
Szmalkaldzkich, które uchodzą za jego 
teologiczny testament, napisał: „Zakon 
powiada, że człowiek ani nie ma Boga, 

ani o Boga nie dba, i oddaje 
cześć bogom cudzym – więc 
mówi to, w co by człowiek 
przedtem i bez Zakonu nie 
był uwierzył. W ten sposób 
zostaje on przerażonym po-
walony i popada w powąt-
piewanie o sobie i z bojaźnią 

pożąda pomocy, a nie wiedząc, dokąd 
by uciec, zaczyna gniewać się na Boga i 
ze zniecierpliwienia przeciwko Niemu 
szemrać.”

Natomiast Ewangelia to wszystko 
co w Piśmie Świętym człowiek odczyta 
jako obdarzające łaską i zbawieniem w 
Chrystusie (Rz 1,16-17; 10,5; Dz 20,24; 
Ef 6,15). Tych samych grzeszników, 
których Zakon oskarża i wystawia na 
potępienie, Ewangelia w Chrystusie 
kieruje ku zbawieniu. Zakon domaga 
się uczynków, Ewangelia nic nie wy-
maga, daje zbawienie za darmo, z ła-
ski. Zakon potępia, Ewangelia uspra-
wiedliwia. Słowo Boże dociera do 
człowieka raz jako Zakon, a raz jako 
Ewangelia.

Zatem jeden i ten sam fragment 
Pisma Świętego może być Zakonem 
i Ewangelią jednocześnie. Wszystko 
zależy od indywidualnej sytuacji 
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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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czytelnika. Bo 
przecież podcho-
dząc do tego sa-

mego tekstu jednego człowieka poruszy 
Słowo Boże, poprzez gniewny Zakon, 
głosząc: nie jesteś święty, co chwilę 
upadasz i nie zasługujesz na zbawienie. 
Natomiast do innego człowieka Słowo 
Boże dotrze jako Ewangelia: mimo że 
nie zasługujesz na zbawienie, bo jesteś 
grzesznikiem, to Bóg cię usprawiedli-
wił w Chrystusie. Tego samego czło-
wieka, którego Zakon przeznacza na 
potępienie, Ewangelia podnosi i obda-
rza zbawieniem. Tego sa-
mego człowieka ten sam 
tekst biblijny w jednym 
momencie życia oskarża 
przed Bogiem, i ten sam 
tekst za moment może 
mu ukazać zbawienie w 
Chrystusie.

Apostoł Paweł był świadom tego 
działa Ducha Świętego, który raz 
gniewnie przemawia do człowieka, a 
raz obdarza łaską. W Liście do Rzymian 
znajdujemy takie słowa: „Bo zakon Du-
cha, który daje życie w Chrystusie Je-
zusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i 
śmierci”. Widzimy więc, że Paweł także 
używa dwóch przeciwstawnych pojęć: 
zakonu grzechu i śmierci (potępia czło-
wieka przed Bogiem) oraz zakon Du-
cha (usprawiedliwia człowieka przed 
Bogiem).

jakie ma to zastosowanie dla 
naszego życia?

Dopiero kiedy człowiek odkryje, że 
jest grzeszny i potrzebuje zbawienia, 
Bóg może go od potępienia ocalić. Ina-
czej Bóg byłby jako ten, który zbawia 
(ratuje) ze stanu w którym człowiek 
nie czuje, że zbawienia potrzebuje. 
Człowiek zanim doświadczy Ewangelii, 

łaski i zbawienia – najpierw doświad-
czy Zakonu, czyli potępienia, zła, wy-
obcowania, rozpaczy i duchowego lęku 
przed pustką. Zakon musi najpierw 
ukazać, że człowiek jest duchowo mar-
twy, by potem ten mógł odkryć drugą 
stronę medalu, że Ewangelia daje zba-
wienie za darmo. Ta nowa perspektywa 
tworzy tożsamość chrześcijanina wol-
nego w Chrystusie.

U Lutra mamy przy tym do czynie-
nia z dynamicznym rozumieniem Za-
konu i Ewangelii. Wydarzenie nawró-
cenia człowieka przez Zakon i Ewan-

gelię nie jest jednorazo-
we (statyczne) w życiu 
chrześcijanina. Luter nie 
sprowadzał nawrócenia 
do jednej decyzji w życiu, 
zawsze wskazywał, że co-
dziennie na nowo mamy 
odkrywać zbawienie w 

Chrystusie. Grzesznik staje się uspra-
wiedliwionym grzesznikiem w każdym 
momencie, kiedy odkrywa oskarżający 
go Zakon i zbawiającą Ewangelię. Po-
przez nie Duch Święty daje człowieko-
wi wiarę i ją podtrzymuje. Człowiek już 
nie upatruje zasługi w swoich uczyn-
kach, lecz ufa całkowicie Bogu, który 
trzyma go w swoich rękach. Człowiek 
najpierw opiera swoje zbawienie na 
wykonywaniu uczynków jakich żąda 
Zakon, następnie pod wpływem Ewan-
gelii opiera się tylko Bogu. Wówczas 
odkrywa, że Duch Święty umacnia go 
Ewangelią poprzez Słowo Boże w od-
puszczeniu grzechów, kazaniu i sakra-
mentach. Wiara przy tym rozumieniu 
Zakonu i Ewangelii to pewne zaufanie, 
polegające na tym, że już nie ode mnie 
zależy moje zbawienie, lecz od miło-
siernego Chrystusa.

Sebastian Madejski
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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 
 

Szybkie kubańskie burrito
według karola okrasy
serwowane na śdM
po nabożeństwie w sali parafialnej

Składniki: 1 kg mięsa mielonego z ło-
patki, 7 ząbków czosnku, 800 g pomidorów 
pelati, pokrojonych na mniejsze części, 6 
łyżeczek ajwaru pikantnego, 400 g fasoli 
czerwonej z puszki, odsączonej, 200 g cebuli 
białej lub dymki, drobno pokrojonej, 2 pęcz-
ki kolendry świeżej, umyte, 8 płatów tortilli 
pszennej, 5-6 łyżek kwaśnej śmietany 18%, 
2 dojrzałe pomidory kiściowe, umyte, ok. 
130-150 ml oliwy z oliwek 2 g pieprzu Cay-
enne, sól, biały mielony pieprz, 1 łyżeczka 
musztardy diżońskiej, 2 limonki, sparzone i 
wyszorowane, 3 łyżeczki cukru.

Sos ze świeżych pomidorów: 1 1/2-2 
dojrzałe pomidory kiściowe, umyte i pozba-
wione szypułek kroimy na mniejsze kawał-
ki, następnie wrzucamy do miski blendera 
razem z 1 rozgniecionym ząbkiem czosnku, 
sokiem z 1/2 limonki, solą, małą łyżeczką 
musztardy diżońskiej, niewielką ilością oli-
wy z oliwek, 1/2 pęczka posiekanej świeżej 
kolendry. Całość miksujemy tak, by powsta-
ła jednolita masa, dodajemy 2-3 łyżki oliwy 
z oliwek, ponownie miksujemy. Przelewamy 
do miseczki, dekorujemy listkami świeżej 
kolendry.

Sos śmietanowy: gęstą kwaśną śmie-
tanę przekładamy do miseczki, polewamy 
niewielką ilością oliwy z oliwek.

farsz do buritto: Na patelni rozgrze-
wamy oliwę z oliwek (20-30 ml). Na dobrze 
rozgrzaną oliwę wrzucamy 2 drobno posie-
kane ząbki czosnku i 1 kg mięsa mielonego 
z łopatki. Doprawiamy białym mielonym 
pieprzem i solą oraz połową przygotowanej 
ilości pieprzu cayenne. Wszystko smażymy 
do momentu, aż mięso nabierze lekko brą-
zowego koloru, od czasu do czasu mieszając. 

Po kilkunastu minutach smażenia przekła-
damy mięso do miski. Kolejne 2 ząbki czosn-
ku miażdżymy, a następnie drobno siekamy. 
Czosnek smażymy razem z drobno pokrojo-
ną cebulą dymką na rozgrzanej na patelni 
oliwie z oliwek (20-30 ml). Gdy cebula do-
brze się przesmaży, doprawiamy zawartość 
patelni skórką z limonki (do smaku). Chwilę 
smażymy, następnie całość zalewamy po-
krojonymi pomidorami pelati wraz z sokiem 
(aby wydobyć więcej aromatu i nie dopuścić 
do zredukowania lub przypalenia sosu, dole-
wamy trochę wody). Dodajemy biały pieprz, 
pozostałą ilość pieprzu cayenne, troszeczkę 
soli i 3 łyżeczki cukru oraz sok z 1 limonki. 
Sos redukujemy o połowę (powinien być gę-
sty i zawiesisty). Do sosu dodajemy usma-
żone mięso, fasolę czerwoną, drobno posie-
kany pęczek świeżej kolendry, drobno po-
siekane 2 ząbki czosnku. Całość mieszamy. 
Dodajemy 6 łyżeczek pikantnego ajwaru. 
Mieszamy. Dodajemy 1/2 pęczka kolendry 
i sok z 1/2 limonki. Od momentu wrzenia 
gotujemy jeszcze chwilę, często mieszając. 
Płaty tortilli podgrzewamy na suchej patel-
ni (mniej więcej 20 sekund z każdej strony), 
aby były plastyczne. Na tortillę wykładamy 
farsz, zawijamy. Podajemy z sosami: pomi-
dorowym i śmietanowym.

Życzymy smacznego!!!



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2016     32  

KONCERT Z OKAZJI 35-LECIA 
CHÓRKU DZIECIĘCEGO PARAFII W CISOWNICY
10 KWIECIEŃ G.16:00, KOŚCIÓŁ W CISOWNICY

WYSTĄPIĄ:
CHÓREK DZIECIĘCY Z CISOWNICY

DZIECI GRAJĄCE NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
CHÓREK DZIECIĘCY Z BŁADNIC

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

***
Mała Książnica Cisownicka zaprasza na wystawę przedstawiającą 

różne zapiski w starych Bibliach i innych starych książkach

Okolicznościowy wykład: 
„Kultura tradycyjna na Śląsku Cieszyńskim, 
czyli czego może nas nauczyć świat naszych 
przodków?” 
wygłosi prof. Uniwersytetu Śląskiego 
Jan Kajfosz

23 kwiecień 2016r., g. 17:00, sala parafialna
Serdecznie zapraszamy!

***

Z okazji Dnia Matki Serdecznie Zapraszamy 
wszystkie Panie (nie tylko mamy) na:

KOLACJĘ DLA PAŃ
która odbędzie się w Restauracji „Pod Tułem”

25 maja 2016 r., o godz. 18:00

W programie między innymi ciekawa prelekcja… 
Cena: 25 zł

INFORMACJE    PARAFIALNE
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INFORMACJE    PARAFIALNEINFORMACJE PARAFIALNE: 

V PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY  
 

KIEDY: 22 MAJ 2016r 
MIEJSCE: 
PO RAZ PIERWSZY NA 
DZIAŁCE OBOK PARAFII 
 

JAK ZWYKLE WIELE ATRAKCJI DLA 
DZIECI, RODZICÓW, WSZYSTKICH… 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

WAŻNE DATY I TERMINY: 

01.05. g. 10:30  – Złoty Jubileusz Konfirmacji (z roku 1966),  
                              kościół w Ustroniu, 
05.06.g.  09:00 – Konfirmacja  
19.06. g. 10:00 – 35-ta Pamiątka Poświęcenia Kościoła 
26.06. g. 9:00 – nabożeostwo na Zakooczenie Roku Szkolnego 
2-10.07 – Tydzieo Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 

Chrzty:  Jubilaci: (od 65 l.)
Patryk Gaszek 21.02.2016 Anna Żarłok l.80
Joanna Sikora 13.03.2016 Helena Kluz l.85
  Karol Zielina l.75
  Emilia Bobek l.95
  Zofia Lanc l.65
Pogrzeby:  Halina Mrógała l.65
ś.p. Czesław Rusz 30.12.2015 Bronisław Grycz l.80
ś.p. Władysław Muszkiet 02.01.2016 Zofia Gaj l.65
ś.p. Helena Ostruszka 02.02.2016 Halina Macura l.65
ś.p. Rudolf Fober 18.02.2016 Oskar Szarzec l.75
  Anna Polok l.90
                                                            

                                            

Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

INFORMACJE PARAFIALNE: 

V PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY  
 

KIEDY: 22 MAJ 2016r 
MIEJSCE: 
PO RAZ PIERWSZY NA 
DZIAŁCE OBOK PARAFII 
 

JAK ZWYKLE WIELE ATRAKCJI DLA 
DZIECI, RODZICÓW, WSZYSTKICH… 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

WAŻNE DATY I TERMINY: 

01.05. g. 10:30  – Złoty Jubileusz Konfirmacji (z roku 1966),  
                              kościół w Ustroniu, 
05.06.g.  09:00 – Konfirmacja  
19.06. g. 10:00 – 35-ta Pamiątka Poświęcenia Kościoła 
26.06. g. 9:00 – nabożeostwo na Zakooczenie Roku Szkolnego 
2-10.07 – Tydzieo Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2016     34  

INFORMACJE    PARAFIALNE

CO, GDZIE, KIEDY:

WIELKI 
CZWARTEK

WIELKI
PIĄTEK WIELKANOC

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

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

5:00
UWAGA: ZMIANA CZASU!

10:00
9:00

KANCELARIA  PARAFIALNA:
ZE WZGLĘDU NA DODATKOWE OBOWIĄZKI SZKOLNE DO KOŃCA CZERWCA 

ZMUSZENI JESTEŚMY PRZESUNĄĆ DYŻUR KANCELARYJNY 
Z PIĄTKU NA CZWARTEK

ŚRODA CZWARTEK
15:00-18:00 9:00-12:00

POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI, JEŚLI TYLKO JESTEM 
NA TERENIE PARAFII – SERDECZNIE ZAPRASZAM!

STAŁE COTYGODNIOWE SPOTKANIA:
NABOŻEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE
DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE 

ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI
ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GODZINA 
BIBLIJNA

g. 18:00

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)

g.17:00

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW

g. 16:30
PRÓBA CHÓRKU

DZIECIĘCEGO
g. 15:00SPOTKANIE 

KOBIET 
(OSTATNI CZWARTEK 

MIESIĄCA g. 18:00)

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY MŁODSZEJ

g. 17:30
PRÓBA CHÓRU

g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
Redakcja: ks. Marek Twardzik, Współpraca: Henryka Szarzec, 

Gabriela Sikora,  dyr. Tadeusz Gluza, Sebastian Madejski, Samuel Gogółka 
Zdjęcia: Zbigniew Dorighi, Andrzej Pilch, Leszek Kluz, ks. Marek Twardzik 

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