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JAK LUTERANIE PRZEŻYWAJĄ ADWENT?

w kościele ewangelickim, podobnie 
jak w całym chrześcijaństwie zachod-
nim, adwent rozpoczyna nowy rok ko-
ścielny. jest to około czterotygodniowy 
czas przed bożym narodzeniem.  nazwa 
adwent  pochodzi od łacińskiego słowa 
„adventus” tzn. „Przyjście”. jest on za-
razem przygotowaniem na powtórne 
przyjście jezusa chrystusa, jak również 
wspomnieniem okresu przed pierwszym 
przyjściem Pańskim. 

k o l o r e m 
l i t u r g i c z n y m 
adwentu jest 
fiolet oznacza-
jący pokutę. Do 
pokuty wzywa 
nas między in-
nymi adwen-
towa pieśń: „z 
powagą przygo-
tujcie o, ludzie, 
serca swe.” [Śe 
29]. z drugiej 
strony adwent jest radosnym okresem 
oczekiwania na jezusa o czym świadczy 
inna pieśń, hymn, pt.: „córko syjońska” 
[Śe 9], która jest śpiewana w domach i 
podczas prawie każdego adwentowego 
nabożeństwa. to niezwykle dynamiczny 
i radosny utwór powstały na początku 
XiX wieku do muzyki georga friedricha 
Händla z oratorium: juda machabeusz. 
jest to najbardziej znana adwentowa 
pieśń, a jej popularność jest porówny-
walna z kolędą cicha noc.

Dla ewangelików adwent był i jest 
szczególnym czasem roku kościelnego. 
w tym okresie wierni częściej przychodzą 
do  kościołów i są częstszymi uczestnika-
mi stołu Pańskiego. w tygodniu wierni 
gromadzą się podczas dodatkowych ty-
godniowych nabożeństw adwentowych. 

w tym czasie, w kościołach, a także w 
ewangelickich domach pojawia się trady-
cyjny wieniec adwentowy. Historia  tego 
wieńca wiąże się z osobą ewangelickiego 
duchownego ks. johana  wicherna, któ-
ry w grudniu 1839 roku, w sali modlitw 
ewangelickiego ośrodka dla sierot z bied-
nych dzielnic Hamburga zapalił po raz 
pierwszy świecę adwentowego wieńca. 
wieniec adwentowy zazwyczaj jest uple-
ciony z zielonych gałązek, oznaczających 

życie i ozdobio-
ny czerwoną 
wstążką z czte-
rema świecami, 
zapalanymi ko-
lejno w każdą 
niedzielę ad-
wentu. Światło 
świec wskazuje 
na prawdziwą 
światłość jezu-
sa chrystusa. w 
ewangelickich 

domach wokół adwentowego wieńca, 
bardzo często gromadzi się cała rodzina, 
śpiewane są pieśni adwentowe, czytane 
jest słowo boże i zmawiane są modlitwy.

w czasie adwentu  w ewangelickich 
kościołach zapala się także gwiazdy po-
chodzące od wspólnoty „braci czeskich” 
w Herrnhut, którzy przybyli tam jako 
emigranci z czeskich moraw. Pierwsza 
taka gwiazda została zbudowana oko-
ło roku 1830. zbudował ją nauczyciel 
matematyki podczas lekcji geometrii. 
wkrótce gwiazda ta stała się bardzo po-
pularnym adwentowym i bożonarodze-
niowym elementem zdobniczym nie tyl-
ko wśród braci morawskich, ale w wielu 
wspólnotach ewangelickich. gwiazdy z 
Herrnhut wykonywane są tam ręcznie 
do dziś! tradycyjna gwiazda morawska 
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ma 26 ramion czyli tyle ile mniej więcej 
czas adwentu.

w czasie adwentu w parafiach ewan-
gelickich odbywają się również tradycyj-
ne adwentówki czyli spotkania dla dzieci, 
młodzieży czy innych grup parafialnych, 

które w adwentowej atmosferze wspól-
nie modlą się i rozważają słowo boże.

od kilku lat, w okresie adwentu, jest 
prowadzona w kościele ewangelickim 
akcja inny adwent. ma ona na celu inspi-
rować wiernych do refleksji nad własną 

duchowością. skło-
nić do świadomego 
przeżywania swojej 
wiary i życia. gdyż 
tak naprawdę ad-
went trwa cały czas, 
ponieważ każdego 
dnia oczekujemy na 
powtórne przyjście 
naszego zbawiciela 
jezusa chrystusa. 

CZŁOWIEK INNY NIŻ WSZYSCY – JAN CHRZCICIEL

Święta bożego narodzenia są pamiąt-
ką przyjścia na świat syna bożego, jezu-
sa chrystusa. boga a zarazem człowieka, 
kogoś nam bliskiego. to wydarzenie, któ-
re miało miejsce około dwóch tysięcy lat 
temu zmieniło wszystko. zmieniło życia 
ludzi tamtych czasów, ale także każdego 
dnia zmienia nas. ewange-
lia godowa, którą każdego 
roku czytamy w okresie 
świąt, przypomina nam o 
tym. jest to chyba jeden 
z najbardziej doniosłych 
i najlepiej znanych frag-
mentów Pisma Świętego. 
jednak chciałbym, w tym 
artykule, zwrócić uwagę 
na fakt, iż każda ewangelia 
opisująca narodzenie je-
zusa (mateusz, Łukasz), w 
bliskim kontakcie, porusza 
także temat jana chrzci-
ciela. 

w ewangelii mateusza mamy nastę-
pujący schemat: relacja cudu w betlejem 
- przyjście na świat zbawiciela – uciecz-
ka do egiptu oraz powrót – kazanie jana 
chrzciciela – chrzest jezusa. jeszcze wy-
raźniej ścisły związek tych dwóch osób 
przedstawia ewangelista Łukasz, który 

rozpoczyna swój przekaz od 
przepowiedzi o narodzeniu 
syna zachariasza i elżbiety. 
wczytując się w tą relację, 
można dojść do wniosku, 
że jest to ktoś niesamowicie 
ważny, ktoś o kim powinno 
się mówić dużo, mając przy 
tym ogromny szacunek. 
Dziś takie osoby nazywamy 
idolami, gwiazdami, cele-
brytami. czy jana można 
by zaliczyć do tych grup? 
kim tak właściwie był ten, 
o którym sam jezus powie-
dział, że nie powstał z tych, 
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którzy z niewiast się narodzili większy od 
Jana Chrzciciela? jakim był człowiekiem?

Pierwsze skojarzenie, które przycho-
dzi mi na myśl to słowo dziwak. choć 
pochodził z rodziny kapłańskiej, to nie 
został kapłanem. ominęło go więc wiele 
zaszczytów. często przebywał na pustyni. 
Przyodziewał się w szatę z sierści wielbłą-
dziej. nosił pas skórzany wokół bioder, a 
za pokarm miał szarańczę i miód leśny. 
na podstawie tylko i wyłącznie tego opi-
su można by dojść do wniosku, że miał 
jakieś problemy, czy 
nawet więcej – był cho-
ry psychicznie. który 
normalny człowiek re-
zygnuje z dostojnego 
życia, udaje się na pu-
stynię i je szarańczę? 
taka postawa, wydaje 
się być po prostu głu-
pia i nie przystająca 
ważnym osobistością. 
a jana chrzciciela wie-
lu ludzi przecież po-
dziwiało. miał swoich 
uczniów. rzesze przy-
chodziły do niego, by 
dać się ochrzcić. nawe 
sam jezus to uczynił. 
bóg, mistrz, ten o którym jan powiedział, 
że nie jest godzien rozwiązać rzemyka 
u sandałów jego. cóż za niesamowite 
świadectwo wiary. Przecież mógł być „na 
równi” z chrystusem. ludzie pytali, czy 
to nie on jest zbawicielem. wystarczyło 
powiedzieć tylko jedno słowo – tak. czyż 
mało było takich, którzy czynili z siebie 
boga? jan miał wszelkie podstawy, by to 
uczynić. wszak już wielu uważało go za 
chrystusa. według nich lepiej nadawał 
się do „roli” zbawcy świata, niż jezus z 
nazaretu. chrystus przebywał z grzesz-
nikami, pijakami i celnikami. mówili o 
nim – żarłok i pijak. jan był inny. nie 

spożywał alkoholu, wzywał do nawróce-
nia oraz odnowy duchowej. moglibyśmy 
powiedzieć, że miał wszelkie papiery, 
potrzebne do tego, by zostać mesjaszem. 
jednak pozostał w cieniu prawdziwego 
mistrza i nauczyciela. czy było to łatwe? 
czy nam, ludziom żyjącym w XXi wie-
ku, nie zdarza się czasem pragnąć czegoś 
więcej – sławy, chwały, docenienia? jan 
to wszystko miał na wyciągnięcie ręki. 
Przez wzgląd na jezusa chrystusa posta-
nowił odrzucić laury tego świata. był słu-

gą i sługą pozostał. 
wydaje mi się, że 

historia życia jana 
chrzciciela jest trochę 
niedoceniana. w moim 
przekonaniu, ten czło-
wiek jest wzorcowym 
przykładem, który 
może uczyć każdego z 
nas pokory oraz za-
ufania bogu. a to jest 
niezwykle potrzebne 
współczesnemu świa-
tu. bez tego wszyscy 
jesteśmy ubożsi i zdani 
na samych siebie. Po-
kładając zaś nadzieję 
w sobie, tracimy naj-

ważniejsze – pomoc stwórcy, a co za tym 
idzie zbawienie i życie wieczne. 

uważam, że okres świąteczny jest 
potrzebny każdemu człowiekowi. i to 
nie tylko ze względu na odpoczynek od 
szkoły, pracy, potocznie mówiąc nałado-
waniu akumulatorów. jest potrzebny ze 
względu na chrystusa, który narodził się 
w betlejem i który może się „narodzić” 
w sercu i życiu każdego. jan chrzciciel 
oddał swe życie bogu. jego egzystencję 
cechowała pokora oraz gorliwość wiary. 
czy my moglibyśmy o sobie powiedzieć 
to samo? 

Samuel Gogółka
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POKŁON PASTERZY – ANTONIO ALLEGRI DA CORREGGIO

Pokłon Pasterzy, znana także jako 
Noc – obraz autorstwa Antonio Alle-
gri da Correggio znajdujący się obec-
nie w zbiorach galerii obrazów starych 
mistrzów w Dreźnie. obraz jest uznawa-
ny za jedno z arcydzieł całej twórczości 
correggia. został zamówiony 24 paź-
dziernika 1522 r. przez alberto Pratonie-
ri do kaplicy rodzinnej pw. narodzenia 
Pańskiego w bazylice san Prospero w 
reggio nell'emilia. Dzieło zostało ukoń-
czone do 1530 r., kiedy nastąpiła inaugu-
racja kaplicy. 

w obrazach bożego narodzenia jed-
nym z naj ważniejszych elementów sym-
bolicznych jest światło. jego źródłem 
— jak w obrazie correggia Pokłon paste-
rzy — bywa często sama postać małego 
chrys tusa. mistyczny blask jest znakiem 
boskości nowonarodzo nego, gdyż świa-
tło tradycyjnie utożsamia się z duchem i 
siłą stwórczą.

gdy w iV wieku wyznaczono święto 
narodzenia chrystusa na 25 grudnia, 
nazywano je świętem światłości. correg-
gio malując swój obraz wykorzystał tę 
właśnie nieziemskość światła nazywane-
go po włosku „lume divino" (światło sa-
kralne). nic zatem dziwnego, ze Pokłon 
pasterzy znany jest także jako Noc i 
najsłynniejszy zarazem nokturn correg-
gia. [nokturn - z łac. nocturnus: nocny 
- bardzo spokojna i zrównoważona oraz 
równie nastrojowa instrumentalna for-
ma muzyczna inspirowana poetyckim 
nastrojem nocy.]

Do obrazu wprowadza nas postać 
pasterza z długą laską, który przybywa 
do zrujnowanej stajenki, aby zobaczyć 
cud narodzenia. Ponad jego głową chór 
anielski zdaje się śpiewać hymn „chwa-

ła na wysokości bogu, a na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli". w centrum obra-
zu jaśnieje Dzieciątko delikat nie pod-
trzymywane przez marię. jest to bodaj 
najbardziej intymne przedstawienie tej 
pary. malarz pokazuje najważ niejsze po-
staci z historii zbawienia jako szczęśliwą 
matkę z niemowlęciem na ręku. obok 
pasterza znajdują się dwie niewiasty. 
zwłaszcza twarz jednej wyraża zdumie-
nie i za chwyt pięknem rozgrywającej się 
na jej oczach sceny adoracji. na dalszym 
planie widzimy józefa prowadzącego 
osiołka. obraz został tak zakomponowa-
ny, aby widz znalazł się na wprost marii 
i jezusa, i poczuł się uczestnikiem wyda-
rzeń niezwykłej nocy. correggio jest mi-
strzem perspektywy i doskonale potrafi 
manipulować wzrokiem obserwatora. 
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artysta należy już bowiem do pokolenia 
manierystów, którzy odchodzą od pod-
stawowych reguł renesansowej harmonii. 
w ich dziełach to właśnie światło staje się 
elementem coraz mniej realistycznym i 
coraz bardziej symbolicznym. co cieka-
we światło emanujące od małego jezusa 

oślepia wszystkich dookoła tylko nie ma-
rię, która z największą czułością trzyma i 
patrzy na swego syna.  oby i nas to świa-
tło jezusa nigdy nie oślepiało, ale oświe-
cało i wskazywało drogę, prowadziło, na-
pełniało jak marię, spokojem i miłością.  

ks. Marek Twardzik

MIŁOŚĆ - ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIE

jako małe dziecko, oczywiście w 
pierwszej kolejności kojarzyłem święta 
bożego narodzenia z prezentami. chy-
ba każde dziecko uwielbia prezenty! tak 
więc i ja nie byłem tu wyjątkiem. w na-
szej rodzinie prezenty pojawiały się w 
wigilię już rano. wstępem do tego było 
wspólne ubieranie choinki w przeddzień 
wigilii, które podsycało atmosferę nie-
zwykłości i oczekiwania. nie mogąc więc 
usnąć z niecierpli-
wości, wstawaliśmy 
skoro świt i biegli-
śmy co sił pod cho-
inkę, by sprawdzić, 
co też tam tym ra-
zem znajdziemy… 
wkrótce przesta-
łem oczywiście wie-
rzyć, że to mikołaj 
umieszcza tam te 
prezenty, ale nie 
umniejszyło to mojej radości z otrzymy-
wania podarunków.

z czasem zacząłem cenić i inne elemen-
ty tradycji związanej ze świętami, jak spo-
tkania z rodziną, wspólna kolacja albo śpie-
wanie kolęd. jednak zawsze pierwszym, 
podstawowym skojarzeniem, jakie odzywa 
się w mojej świadomości gdy słyszę słowo 
„święta”, jest wspomnienie małego chłop-
czyka, biegnącego pod choinkę i rozpako-
wującego z zachwytem kolejne prezenty, 
jakie tam znalazł. Przypominam sobie od 

razu, jak dorastałem, otoczony nieprzerwa-
ną miłością rodziców, będąc ich oczkiem w 
głowie i przedmiotem codziennej troski. 
nie muszę dodawać, że są to miłe wspo-
mnienia – chyba jedne z najpiękniejszych, 
jakie przechowuję w swojej pamięci.

myślę, że wielu z nas z chęcią wraca do 
wspomnień z dzieciństwa. Dorosłe życie 
przynosi wiele obowiązków, wiele odpo-
wiedzialności i niestety także – wiele roz-

czarowań. Dlatego 
czasami tęsknimy 
za czasami, w któ-
rych nie musieli-
śmy martwić się o 
jutro, gdy to nas 
otaczano opieką, i 
gdy otoczeni byli-
śmy ludźmi znają-
cymi rozwiązanie w 
każdej trudnej dla 
nas sytuacji. Po-

tem – nastał czas dojrzewania, poznawania 
świata na własną rękę. Powoli, niedostrze-
galnie wkroczyliśmy w dorosłość – etap, w 
którym to już na naszych barkach spoczy-
wają obowiązki, to my musimy znajdować 
odpowiedzi. życie nie jest już tak różowe i 
radosne, jak było kiedyś. coś się zmieniło – 
coś, czego nie możemy odwrócić.

wiem, że nie każdy miał ten zaszczyt, 
by wychować się w domu pełnym ciepła 
i miłości, gdzie doświadczył akceptacji, a 
nie odrzucenia. Dlatego pisząc te słowa 
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myślę też o tych, którym całe życie upły-
nęło na tęsknocie za miejscem, które mo-
gliby nazwać „domem”, za ludźmi, któ-
rym można powiedzieć „mamo” i „tato”, 
w których ramiona mogą się wtulić i za-
pomnieć o tym, co rani i boli. nawet jeśli 
sami nie doświadczyliśmy takiego odrzu-
cenia, wielu z nas przechowuje gdzieś w 
głębi serca bolesne wspomnienia sytuacji, 
gdy potrzebowaliśmy miłości, a odmó-
wiono nam jej, chcieliśmy komuś zaufać, 
a odrzucono nas.

każdy z nas 
potrzebuje miło-
ści i akceptacji. 
Przez całe życie 
poszukujemy wię-
zi z ludźmi, któ-
re pozwolą nam 
je znaleźć. jed-
nak często życie 
przynosi nam 
rozczarowania i frustracje. zawiedzio-
ne nadzieje, niespełnione marzenia, ból 
i cierpienie – to wszystko sprawia, że 
znów powracamy do starych pytań, które 
zaczynają się od słowa „dlaczego?” choć 
nie każdy przyzna się do tego otwarcie, 
ale pragniemy znaleźć odpowiedzi, które 
pozwolą nam zrozumieć otaczający nas 
świat i znaleźć pocieszenie wśród sytu-
acji, których nie jesteśmy w stanie pojąć. 
i chyba właśnie święta bożego narodze-
nia są czasem, który szczególnie sprzyja 
temu, by na chwilę przystanąć, odsunąć 
się od codziennych spraw i pomyśleć nad 
tym, co w życiu najważniejsze.

być może nie zdajemy sobie sprawy, 
jak bardzo prawdziwe znaczenie tych 
świąt wiąże się właśnie z tym obrazem, jaki 
zarysowałem na początku. Dwa tysiące lat 
temu urodził się ktoś, kto na stałe zmienił 
historię świata. lecz kim był tak napraw-
dę, i jakie było jego przesłanie skierowane 
do nas? gdy czytamy jego słowa zapisane 

przez świadków z tamtych czasów, od-
krywa się przed nami obraz niezwykły, w 
który trudno na początku uwierzyć. obraz 
boga, który tak bardzo kocha upadły ten 
świat, że posyła swojego syna, aby każdy, 
kto tego pragnie, mógł znów pojednać 
się z nim na nowo. mimo iż nasz upadek, 
nasza pycha i nasz bunt wobec niego jest 
tak wielki, że tylko śmierć syna może to 
odkupić – nie cofnął się przed tym. bo mi-
łość ojca do swoich dzieci nie zna granic 

poświęcenia.
czy rozumiesz 

już, czemu świę-
ta wciąż kojarzą 
mi się ze wspo-
mnieniem ma-
łego, radosnego 
chłopca? myślę o 
moim ojcu w nie-
bie, który każdego 
dnia spogląda na 

mnie z miłością. o tym, jak wielki, niepo-
jęty prezent mi ofiarował – życie swojego 
jedynego syna, abym mógł poznać go i 
żyć każdego dnia z nim. czy jestem w sta-
nie pojąć tą miłość? na pewno nie – jest 
zbyt wielka, abym kiedykolwiek ją zrozu-
miał. ale – dla dziecka miłość rodziców 
nie musi być zrozumiała. ona jest oczywi-
sta. Dostępna każdego dnia.

czy znasz taką miłość? może wydaje 
ci się zbyt piękne, aby mogło być praw-
dziwe – to że bóg kocha ciebie, troszczy 
się o twoje życie, chce wziąć cię w ramio-
na tak jak ojciec swego ukochanego syna 
i poprowadzić przez to życie? bóg czeka 
na ciebie dziś. nie obiecuje ci tego, że od-
tąd całe twoje życie będzie usłane róża-
mi, ale możesz być pewien, że gdy szcze-
rze mu zaufasz, zmieni on twoje życie i 
pozwoli doświadczyć własnej miłości, 
która przewyższa wszystko, co świat ma 
ci do zaoferowania. więc zaufaj mu i po-
zwól się kochać…
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JUTRZNIA - EWANGELICKA GODZINA

czy można sobie wyobrazić coś bar-
dziej luterskiego niż jutrznia w boże 
narodze¬nie? jakąś lepszą okazję, żeby 
tę luterskość opisać? jakiś inny symbo-
liczny skrót tej religijności łączący przez 
wieki wszystkich ustrońskich ewangeli-
ków, tych dawnych i tych obecnych?

bo cóż każe nam się zrywać w tak 
wczesnej godzinie? cóż każe wynijść 
spod ciepłych, świeżo przebranych, bie-
lutkich pierzyn, cóż gna 
o piątej rano w mrok, 
w śnieg, w zawieruchę? 
katolicy po pasterce 
jeszcze śpią, żydzi śpią 
tym bardziej. Piąta rano 
to jest ewangelicka go-
dzina.

Pierwsi musieli 
wyruszać z domu ci, 
co mieszkali najdalej: 
gomole z Dobki, Pucz-
kowie zza goja, kło-
dy z cisownicy, wychodzili pewnie koło 
czwartej, nie brali sań, bo kto by się koń-
mi zajął w czasie nabożeństwa, szli na 
piechotę, pod gwiazda¬mi, szli młodzi, 
a starzyki zostawali w domu, szli wzdłuż 
wisły, albo drogą od cie¬szyna, potem 
dołączali do nich ci z Polany: kralowie, 
lipowczanowie z jaszowca, ferfeccy, 
Śliwkowie od kubicy, małyszowie, Hecz-
kowie, lorek ze skalicy, a z dru¬giej 
strony dochodzili już ci z jelenicy: Pucz-
kowie ze sigły i Puczek owczorz, cieślary 
ze żabieńca i cieslary cieszynioki, szar-
cowie z wapiennika, cichowie, wacławi-
ki, Pilch kolorz, Hławiczka i niemcowie z 
Pasiek, wantuły z goi, bo na jutrznie to 
i stary jan chodził, jak jeszcze był młod-
szy, lisztwany, kotasy, Drózd z końca, a 
wcześniej jeszcze pewnie wyruszał jónek 

z kępy, a po nim cieślary z wyrchowi-
ny, jurczok owczorz, co za nim czasami i 
jego pies przychodził do kościoła, cieślar 
filip, kolarczykowie, lorkowie, kozło-
wie, a dołem od Hermanie ciągnęli już 
li¬powczanowie z dołku, Drozdowie, 
sikorowie, a z nimi potem jeszcze ci z 
dolnego zawodzia: Pilchowie, cholewo-
wie z Pustek, koenigowie, kłapsiowie 
z fenedyku, cholewy, błaszczyki, Pod-

żorscy, lipowczan od 
zugu, kubicę z kościel-
nej, blasbalgi, szalbert, 
a na końcu janikowie, 
jedyni ewangelicy w li-
powcu; a tym z górne-
go zawodzia wcale nie 
było bliżej, szli szcze-
pańscy z brzeziny, a z 
nimi mały janek z sio-
strami zakutani w szale, 
szli kłapsie, malcowie, 
Śliwka pioskorz, kowa-

la, gluzowie, a do tego jeszcze gajdzice 
spod pierwszego numeru, goszykowie, 
błasz¬czykowie.

szli, a była ich mnogość wielka. spły-
wali ciemną rzeką z gór, a pod kościołem 
dawała się odczuć ich siła i siła ich wiary. 
słychać było skrzypiący na śniegu tupot 
setek butów, czuło się mróz i surową po-
bożność: wbrew zimie i nocy, na przekór 
własnemu lenistwu.

a w kościele - jasność od świec za-
palanych przy każdej ławce przez przy-
cho¬dzące po kolei rodziny, a w póź-
niejszych czasach, od elektrycznych 
kryształowych żyrandoli zwisających 
z niebieskiego sklepienia; w kościele - 
grzmot organów sła¬wiących narodziny 
zbawiciela i potęga pieśni dobywającej 
się z ust nawykłych do śpiewu, nieboją-
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cych się go, niemarkujących. ze wzrusze-
nia trzęsą się mocne mury ustrońskiego 
kościoła, a z nimi mocne serca parafian. 
Drżą ręce tutejszych probosz¬czów. bo 
przyszli wszyscy. wszyscy duszpasterze 
stawili się na to nabożeństwo, któ¬re jest 
symbolem luterskiej pobożności. jakże-
by mogli nie przyjść tedy, nie nauczać, 
nie krzepić?

n o w o c z e s n y m 
zwyczajem od oł-
tarza krótko prze-
mawia ksiądz karol 
kotschy, to on wła-
śnie sto pięćdziesiąt 
lat temu zbudował 
ten kościół, a obok 
posadził wielki sad. 
mówi do miłych 
braci i sióstr o tym, 
że wielkim świętem jest, gdy na tronie 
ce¬sarskim albo królewskim zasiędzie 
nowy monarcha, a każdy poddany, dzie-
ląc ogólną radość, wzdycha do boga, by 
natchnął władcę duchem świętym i dał 
mu szczęśli¬we panowanie, że jednak 
owa uroczystość jest ważna dla jednego 
tylko kraju, i że inaczej zupełnie jest w to 
święto, które dzisiaj obchodzimy, bo jest 
ono świętem dla całego świata. wszyscy, 
bez względu na wiek i stan, powinniśmy 
być w dzień naro¬dzenia dziecięcia świę-
tego dziećmi w radości, jako nas apostoł 
napominał: radujcie się, a znowu mówię 
radujcie się: Pan blisko jest. atoli wprzód 
zaśpiewajmy nazna¬czoną pieśń.

i śpiewamy z kancjonałów kolejną 
pieśń według numerów wiszących na ta-
bli¬cach, a potem robi to chór specjalnie 
na tę okoliczność przygotowywany przez 
Pana Dyrygenta - nauczyciela w naszej 
ewangelickiej szkole, albo Panią Dyry-
gentkę, któ¬ra jest żoną organisty. chór 
śpiewa pięknie. zbór słucha w skupieniu.

teraz wstępuje przed ołtarz ksiądz 

jerzy janik, który przyjmował w naszej 
parafii samego cesarza franza josefa, a 
córka pastora - Helena, ofiarowała naj-
miłościwszemu bukiet kwiatów. ksiądz 
janik odprawia liturgię szczególnie do-
bitnie i szczegól¬nie głośno, a potem, 
wzruszony, czyta tekst z psalmu czter-
dziestego dziewiątego, gdzie w wierszu 

drugim tak czyta-
my: „słuchajcie tego 
wszyscy narodowie: 
bierzcie to w uszy 
wszyscy mieszkający 
na okręgu ziemi. tak 
z ludu pospolitego, 
jako z ludzi zacnych: 
tak bogaty, jako ubo-
gi”. koniec liturgii. 
kolejna pieśń. chór.

na kazalnicę 
wstępuje ksiądz Paweł nikodem, nie po 
to żeby przypominać swe przeżycia wo-
jenne, rozpamiętywać doświadczenie 
obozu i bliskość śmierci, lecz by kazać o 
przyjściu jezusa chrystusa, zbawiciela 
naszego, które jest radością wielką wszel-
kiemu ludowi, jest radością mądrym i 
prostaczkom, pobożnym i grzesznikom, 
młodym i sędziwym. ksiądz nikodem 
analizuje te kwestie wnikliwie, popada 
w ka-znodziejskie zacietrzewienie, o ile 
w jego przypadku jest to w ogóle moż-
liwe, bo zwykle mówi powoli, żeby nie 
rzec rozwlekle, gdyż uważa, że lud boży 
powinien w kościele znaleźć ukojenie i 
odpocząć po trudach doczesności, ale 
teraz najwy¬raźniej zawiesił tę teorię, 
bo jutrznia jest przecież symbolicznym 
skrótem luterskiej pobożności, więc 
wznosi się na wyżyny swych oratorskich 
umiejętności, daje popis homiletyczny, 
kaznodziejski majstersztyk i niech żałują 
ci, co się jeszcze nie urodzili, bo mogliby 
się nauczyć, jak należy konstruować ka-
zanie, napełniać je świętą treścią i jak je 
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wygłaszać; mogliby także zobaczyć, jak 
się je rozumnie słucha i potrafi potem od-
tworzyć niemal słowo po słowie. ksiądz 
nikodem milknie na moment, po czym 
zadaje dramatyczne pytanie - „któż może 
wyznawać: dziś się nam narodził zba-
wi¬ciel?” każe się słuchaczom nad tym 
zastanowić, po czym po kolejnej minucie 
zawie¬szenia głosu odpowiada, że „ten 
tylko, bracia i siostry, kto syna bożego 
w wierze przyjmuje jako dar łaski bożej, 
ale także wyćwiką słowa jego nie gardzi, 
i co więcej - według przykazań jego żyje, 
a ponadto - wszystkę nadzieję w chry-
stusie pokłada”. czy przypuszczał ksiądz 
nikodem, że pod sam koniec XX wieku 
katolicy przystali na tę jego wykładnię 
Pisma? czy w niebie dyskutuje się teolo-
giczne sofizmaty, czy stanowi to problem 
dla dusz sprawiedliwych wiecznej rado-
ści dostępujących? zo¬stawmy jednak 
te eschatologiczne rozważania, bowiem 
kazanie zmierza ku drama¬turgicznemu 
finałowi, a ksiądz 
nikodem resztkami 
kaznodziejskiego 
animuszu woła do 
swych domowników 
wiary, że „noc prze-
minęła, a dzień się 
przybliżył, świece 
jutrzenne bledną, 
bo słońce swym bla-
skiem okrywa zie-
mię”, i że „tak właśnie zbled¬nie żywot 
doczesny, gdy nas oświeci światłość, któ-
rą jest jezus chrystus. amen”.

zasłuchani zborownicy powoli wraca-
ją do rzeczywistości, odkrztuszają uwię-
zły w gardłach kaszel, wycierają dzieciom 
nosy, trącają tych, co zwykle drzemią, ale 
niepotrzebnie, ponieważ dzisiaj nikt nie 
spał; wszyscy są poruszeni do głębi, w 
swych duszach odmienieni. ksiądz ni-
kodem czyta ogłoszenia już innym gło-

sem. skończyła się magiczna chwila, dla 
której tu wszyscy przyszliśmy, dla której 
przedzieraliśmy się przez zaspy, przez 
lody, przez manowce. ostatnia pieśń nie 
brzmi już tak trium¬falnie, śpiewamy ją 
pokorniejsi, cichsi, mniejsi, śpiewamy 
pochodzące z kancjonału trzanowskiego 
słowa: „zacna panna Pana przemiłego 
nam porodziła”.

szary tłum wysypuje się z kościoła, a 
na zewnątrz, wbrew naszej pokrzepionej 
pobożności i metaforycznemu językowi 
kaznodziei, dalej królują ciemności, choć 
może istotnie nieco mniejsze. brniemy w 
ten mrok i chłód świata rozgrzani w swej 
gorliwości i wierze, odczuwając niemal 
fizycznie ciepło bożej łaski. wracamy 
do zimnego porządku ostygłych domów. 
Pierwsi zaznają tego uczucia ci, co miesz-
kają najbliżej kościoła, na mariensztacie, 
na kościelnej, na stawowej, potem ci z 
gór¬nego ustronia, zawodzia, Herma-
nie, a gdy oni już dawno będą mieli po-

zapalane w piecach, 
gdy zdążą już się po-
silić smakowitymi 
resztkami z wigilij-
nej wiecze¬rzy, gdy 
nakarmią zwierzęta 
i gdy rozleniwieni 
pomyślą o zanurze-
niu się w błogim i 
usprawiedliwionym 
lenistwie, do do-

mów będą dochodzić ci z Dobki, jaszow-
ca, cisownicy. ostatni będą pierwszy-
mi - pomyślą tamci. i wyciągną postylle 
szwabachą drukowane, i te późniejsze, a 
wszystkie w skórę oprawne, i będą czytać 
z nich kazania, śpiewać pieśni z kancjo-
nałów, modlić się. i pomyślą, że przecież 
jutrznia jest tylko symbolem ich religij-
ności, ale się na niej nie kończy ani w niej 
nie wypeł¬nia. i pomyślą jeszcze, że nad-
szedł czas, gdy uliczne latarnie rozświe-
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tlają ciemności, ociepla się klimat, a lu-
dzie jeżdżą do kościoła samochodami. a 
przecież i tak pierwsi muszą wyruszać ci, 
co mieszkają najdalej: gomole z Dobki, 
Puczkowie zza goja, kłody z cisownicy...

dr hab. Grażyna Kubica – pracu-
je w zakładzie antropologii społecznej 
instytutu socjologii uniwersytetu ja-
giellońskiego. Pochodzi ze Śląska cie-
szyńskiego. interesuje się problematyką 
śląską, ewangelicką i żydowską oraz an-

tropologią wizualną, feministyczną oraz 
historią dyscypliny. oprócz pracy nauko-
wej zajmuje się także literaturą faktu, fo-
tografią i filmem dokumentalnym. wśród 
wielu książek i publikacji napisała: Lute-
ranie na Śląsku Cieszyńskim. Studium 
historyczno-socjologiczne (1996) oraz 
Śląskość i protestantyzm (2011), z której 
pochodzi powyższe opowiadanie.  

książka Śląskość i Protestantyzm zosta-
ła wydana przez wydawnictwo uniwersy-
tetu jagiellońskiego w krakowie w 2011r.

BOŻONARODZENIOWA HISTORIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Do stajni w betlejem wraz z pasterzami przyszedł ośmioletni jonatan. Popatrzył 
na Dzieciątko leżące w żłobie, a Dzieciątko spojrzało na niego. jonatanowi zakręciły 
się łzy   w oczach.
– Dlaczego płaczesz? – spytał go jezus.
– bo nic dla cie…bie nie mam…
– ale możesz mi mimo to coś sprezentować – odpowie-
dział jezus.

 jonatan aż poczerwieniał z radości i rzekł:
– chciałbym dać ci to, co dla mnie jest najpiękniejsze.
– trzy rzeczy chciałbym od ciebie – powiedział jezus.

 jonatan zaproponował natychmiast:
– mój płaszcz, moją elektryczną kolejkę i moją najpięk-
niejszą książkę z wieloma obrazkami.
– nie – odpowiedział jezus – tego nie potrzebuję. Po to 
nie przyszedłem na ziemię. 

ale chciałbym coś całkiem innego od ciebie.
– co takiego? – zapytał jonatan z ciekawością.
– sprezentuj mi twoją ostatnią klasówkę – rzekł jezus cicho, żeby nikt inny tego nie 
usłyszał. jonatan wystraszył się.

– jezu – jonatan ściszył głos i podszedł całkiem blisko 
do żłobka – ale przecież nauczyciel napisał na samym 
dole: niedostateczny!
– Dlatego właśnie chcę ją dostać.
– nadal nie rozumiem – odpowiedział jonatan.
– możesz mi zawsze przynieść to, co podpisane jest nie-
dostatecznym w twoim życiu. Przyrzekniesz mi to?
– ależ tak, chętnie – zgodził się na to jonatan.
– i chciałbym jeszcze drugi prezent od ciebie – mówił 
dalej jezus – twój kubek na mleko.
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– ale ja go właśnie dzisiaj rano stłukłem!
– Przynieś mi zawsze to, co w twoim życiu jest zepsute. 
chcę to znowu naprawić. sprezentujesz mi także i to?
– jeśli takie coś chcesz mieć, to oczywiście przyniosę.
– a teraz moje trzecie życzenie – powiedział jezus – 
Przynieś mi odpowiedź, jaką dałeś twojej mamie, kiedy 
zapytała, kto ten kubek zbił. jonatan oparł się czołem o 
kant żłóbka i zapłakał gorzko.
– ja, ja, ja… – zajęczał – powiedziałem, że kubek sam 
spadł, ale tak naprawdę, to ja go zrzuciłem ze złością ze 
stołu.
– Przynieś mi wszystkie twoje kłamstwa, twój upór, twoją złość, którą w sobie mia-
łeś – powiedział jezus – i jeśli do mnie z tym przyjdziesz, to ja ci przebaczę i tobie 
pomogę. wyzwolę cię od tego i w twej słabości zaopiekuję się tobą. Przyjmiesz ode 
mnie ten prezent?

jonatan słuchał zdziwiony. uklęknął, a jego serce napełniło się radością.

i my coDziennie oDDawajmy jezusowi wszystko co nas boli, co 
jest zŁe, z czym sobie nie raDzimy. a on nas wyswoboDzi i uwolni 
oD tego …

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

WIECZÓR RADOŚCI I WDZIĘCZNOŚCI
- I SPOTKANIE MŁODZIEŻY SPRZED 35 LAT… 

 Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, 
rozważam czyny rąk  twoich.    
    Psalm 143:5.

Podróż życia odbywamy z różnymi ludźmi. w czasie naszych pierwszych lat towa-
rzyszy nam rodzina, później koledzy, przyjaciele, znajomi, nauczyciele, księża, mąż 
lub żona. bez nich bylibyśmy zupełnie inni, dlatego niezwykle istotne jest to , aby 
docenić ich udział w naszym życiu. boże błogosławieństwo i ludzie to dary, których 
nie sposób przecenić, dlatego warto raz na jakiś czas „zatrzymać się” i świętować to, 
co bóg razem z nimi pozwolił nam osiągnąć.

okazując wdzięczność bogu, wprowadzamy atmosferę nieba na ziemi i tak też 
poczuliśmy się w jeden wrześniowy, sobotni wieczór (24.09), gdy w gronie przyjaciół 
wspominaliśmy dawne czasy.  wszystko rozpoczęło się w 1971 r. w starej kaplicy w 
cisownicy, gdzie odbyło się szczególne spotkanie, na które zostało zaproszonych wie-
lu młodych ludzi. spotkanie to było prowadzone przez grupę z macierzystej parafii 
w ustroniu. „komu chcesz służyć: bogu czy mamonie?” - to zadane, cisownickiej 
młodzieży pytanie jedna z uczestniczek pamięta do dziś, było ono bowiem impulsem, 
aby przewartościować swoje życie i pierwsze miejsce w swoim sercu oddać Panu je-
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zusowi. takich osób było wię-
cej, toteż spotkania młodzie-
żowe w cisownicy zaczęły się 
rozwijać. opiekunami grupy 
byli najpierw starsi członkowie 
ustrońskiego zboru, a później 
księża, którzy pełnili służbę w 
naszym kościele. Przez te lata 
z radością przychodziliśmy na 
spotkania młodzieżowe i słu-
żyliśmy bogu na wiele różnych 
sposobów. Dzięki tematom 
poruszanym na spotkaniach 
uczyliśmy się jak żyć, aby po-
dobać się bogu, by być szczę-
śliwym, by nasze życie miało 

głębszy sens. lubiliśmy też śpiewać młodzieżowe pieśni, zwłaszcza te, które były 
zapisane w „fioletowym śpiewniczku”, a że w cisownicy nie brakowało osób utalen-
towanych, dosyć szybko powstał zespół muzyczny. najwięcej członków liczył, gdy na 
naszych spotkaniach pojawił się ksiądz Henryk mach. wielkim błogosławieństwem 
dla nas była ta służba, oprócz nabożeństw śpiewaliśmy w domach opieki, na zjaz-
dach młodzieżowych i innych chrześcijańskich imprezach, kiedyś nawet w ustroń-
skim amfiteatrze.

choć od tych chwil minęło wiele lat, pewne wydarzenia wyjątkowo dokładnie za-
chowały się w naszej pamięci, były to wspólnie spędzone sylwestry, z rozrzewnieniem 
wspominaliśmy modlitwę o północy w kościele przy dźwięku bijących dzwonów; a 
także różne wyjazdy, np. na spotkania młodzieżowe do sąsiednich parafii czy waka-
cyjne wyprawy na mazury, gdzie wspieraliśmy osoby organizujące tydzień Dobrej 
nowiny dla tamtejszych dzieci.

wszyscy dokładnie pamiętaliśmy też pewien zimowy koncert w  Domu opieki, 
a właściwie drogę powrotną z ustronia zawodzia do cisownicy. w Polsce panował 
wówczas głęboki kryzys i nikt z 
nas nawet nie marzył wówczas o 
własnym samochodzie, często się 
też zdarzało, że przepełnione au-
tobusy nie zatrzymywały się na 
przystankach. kiedy po zakoń-
czonym koncercie zastanawiali-
śmy się, jak wrócić do domu, ks. 
Henryk mach zaproponował, że 
odwiezie nas swoim samocho-
dem. było nas bagatela „tylko” 
jedenaście osób, więc dobry hu-
mor towarzyszył  nam w drodze 
aż do cisownicy i nie opuszczał 
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przez kilka następnych dni. nawet dziś na samo wspomnienie tej „podróży” od razu 
robi się weselej. kiedy po ponad 30 latach spojrzeliśmy wstecz na nasze relacje i to, 
czego mogliśmy doświadczyć w tym czasie z bogiem, to uświadomiliśmy sobie, jak  
niesamowitą rolę odegrało to wszystko w naszym życiu duchowym, wywarło  wpływ 
na dalsze życiowe wybory oraz służbę w kościele, którą wielu z nas prowadzi do dziś.

w dalszej części spotkania wysłuchaliśmy  wykładu ks. Henryka macha.  na pod-
stawie słowa bożego wyjaśnił nam istotę powstawania konfliktów i wskazał sposoby 
ich rozwiązywania. Podkreślił, że każdy konflikt międzyludzki blokuje naszą relację 
z bogiem (1jan 4, 20), a  spory i nieporozumienia nie rozwiązują się same, czas tego 
za nas nie zrobi. warto zatem zastanowić się, co każdy z nas  w tej sprawie  ma do 
zrobienia.

część oficjalną zakończyliśmy modlitwą, w której prowadzili nas obecni na spo-
tkaniu pastorzy. resztę wieczoru spędziliśmy na rozmowie przy suto zastawionym 
stole. był to czas radości, ale też wzruszeń, refleksji, czas modlitw dziękczynnych i 
uwielbienia.   

           (s.m.)

DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO  ŻNIW 
jak co roku w pierwszą niedzielę 

października obchodziliśmy Dzięk-
czynne Święto żniw. zawsze jest to 
radosna i podniosła uroczystość. nie 
inaczej było i w tym roku. Podczas 
uroczystego nabożeństwa dzięko-
waliśmy bogu za to wszystko, co w 
minionym roku otrzymaliśmy z jego 
ręki. Przypomnieliśmy sobie także, 
iż nie samym chlebem żyje człowiek, 
że powinniśmy przede wszystkim 
pamiętać o chlebie żywota, którym 
jest dla nas boże słowo. tym bożym 

słowem powinniśmy karmić na-
sze dusze również każdego dnia! 
szczególnie odświętny charakter 
nadały nabożeństwu dzieci, któ-
re przyniosły koszyczki z płodami 
ziemi oraz piękne śpiewy chóru i 
chórku dziecięcego. wychodząc 
z kościoła każdy otrzymał mały 
chlebek, symbol bożego błogo-
sławieństwa. Po nabożeństwie w 
sali parafialnej odbyło się zaś dla 
wszystkich, już po raz kolejny - 
śniadanie żniwne.   
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INAUGURACJA JUBILEUSZU 500 LAT REFORMACJI
w wypełnionym kościele jezusowym w cieszynie, 31 października br.,  odbyło 

się nabożeństwo inaugurujące jubileusz 500 lat reformacji. w pierwszej części na-
bożeństwa po raz pierwszy po od-
restaurowaniu zabrzmiały organy. 
bp korczago i ks. janusz sikora, 
podziękowali w modlitwie za po-
myślnie zakończony remont. Po 
liturgii wstępnej wystąpił chórek 
dziecięcy oraz młodzież, która w 
krótkiej scence z akompaniamen-
tem muzycznym zaprezentowała 
tezy lutra, które rozwinięto w ca-
łym kościele. tematem przewod-
nim kazania bp. mariana niemca 
była łaska i usprawiedliwienie. od-
krycie czym jest boże usprawiedli-
wienie zainspirowało ks. dr. mar-

cina lutra do działania, dlatego z taką determinacją postulował reformę kościoła. 
nie dążył do podziałów, lecz pragnął przypomnieć ludziom, że sami nie są w stanie 
się zbawić, że zbawienie przychodzi od boga, a jego łaska jest tym, co otrzymujemy 
za darmo: „Ta ufna wiara, że zbawienie zostało nam darowane jest wyzwalają-
cą mocą przeobrażającą człowieka. Okazało się, że radosna Ewangelia, wieść o 
usprawiedliwieniu ma w sobie taką wewnętrzną moc, że zmienia człowieka, który 
chce zmieniać świat” – powiedział bp niemiec.

wspominając reformację, zaznaczył, że wydarzenie sprzed 499 lat stało się po-
czątkiem „odnowy nauki, wiary i życia Kościoła w oparciu o Pismo Święte. (…) Po 
31 października 1517 roku nie tylko Kościół powszechny, ale świat już nie był taki 
sam. Szybko okazało się, że zreformowany człowiek, czyli wierzący,  został uspra-
wiedliwiony z łaski i chciał w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem reformo-
wać świat”. Dodał także, iż 
proces ten ciągle trwa: „Re-
formacja trwa w Kościele i w 
sercu człowieka, który wsłu-
chując się ciągle na nowo w 
radosną wieść o zbawieniu z 
łaski, odpowiada odpowie-
dzialnym życiem.”

Podczas nabożeństwa po-
zdrowienie przekazał rzym-
skokatolicki prymas Pol-
ski abp wojciech Polak, a 
agnieszka lenartowicz-Łysik 
doradca Prezydenta rzeczy-
pospolitej Polskiej odczytała 
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list andrzeja Dudy. słowa pozdrowienia skierował do zebranych również marszałek 
województwa śląskiego wojciech saługa, który przypomniał że sejmik województwa 
Śląskiego uchwalił rok 2017 rokiem reformacji. nabożeństwo miało również wyjąt-
kową oprawę muzyczną. wystąpiły połączone orkiestry: orkiestra Dęta Diecezji cie-
szyńskiej i misyjna orkiestra Dęta z wisły pod dyr. kapelmistrza adama Pasternego, 
połączone chóry z diecezji cieszyńskiej pod dyr. diakon joanny sikory (blisko 400 
osób, w tym także nasz chór cisownicki), chór dziecięcy „Hosanna” parafii ewan-
gelickiej w cieszynie pod dyr. beaty macury oraz chór młodzieżowy V warsztatów 
muzycznych pod dyrekcją ks. marka michalika.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  O PUCHAR 
IM. KS. A. HAUPTMANA W ZABRZU 

jak co roku jesienią, a dokładnie w 
sobotę 5 listopada nasze dwie drużyny 
piłkarskie: juniorów i seniorów udały się 
do zabrza na 18 ewangelicki turniej Piłki 
nożnej Halowej o Puchar im. ks. andrzeja 
Hauptmana. Poziom był bardzo wyrówna-
ny, dlatego tym bardziej cieszy wielki suk-
ces naszych chłopaków. juniorzy już po 
raz drugi z rzędu zdobyli drugie miejsce co 
zasługuje na wielki szacunek i brawa. zaś 
nasza drużyna seniorska w tym roku była 
bezkonkurencyjna i wygrała cały turniej. 
również wielkie brawa. i w ten oto sposób 
kolejne dwa puchary stoją w parafialnej 
gablocie. jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.     

WYJAZD MŁODZIEŻY 
młodzież lubi być razem, młodzież lubi wyjazdy, dlatego postanowiliśmy spędzić 

listopadowy długi weekend (11-13.11) razem i poza domem. w piątek rano samo-
chodami pojechaliśmy do koszarawy niedaleko żywca. tam zakwaterowaliśmy się 
w gminnym ośrodku kultury, który na trzy dni stał się naszym domem. wspaniała 

baza noclegowa z wido-
kiem na góry, a dookoła 
wiele miejsca na wspólną 
zabawę – cóż więcej nam 
trzeba. czas spędzaliśmy 
bardzo intensywnie, było 
coś dla ducha i dla ciała. 
na wspólnych spotka-
niach poruszaliśmy tema-
ty typowo młodzieżowe o 
przyjaźni czy o uzależnie-
niach. nie zabrakło też 
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wspólnego śpiewu i modlitwy. wiele czasu spędzaliśmy także na sali gimnastycznej, 
na spacerach oraz grach planszowych. było miło i przyjemnie! niestety w dobrym 
towarzystwie czas szybko mija, nawet nie zauważyliśmy jak minęły trzy dni i trzeba 
było wracać do domu. to był dobry czas dla nas wszystkich uczestników i opiekunów, 
którym serdecznie za wszystko dziękujemy.     

EWANGELIZACJA PARAFIALNA 
kolejny już raz jesienią, na zakończenie roku kościelnego, przed niedzielą wiecz-

ności (18-20.11) odbywała się u nas w cisownicy Parafialna ewangelizacja. gościn-
nie boże słowo zwiastował ks. Henryk reske z orzesza. tematem przewodnim tego-

rocznej ewangelizacji były słowa 
„zapalmy lampy” nawiązujące 
do podobieństwa o dziesięciu 
pannach. Przypomniane nam 
zostało, iż zapalone lampy to 
zapał naszej wiary, który nie 
może zgasnąć gdyż konsekwen-
cją tego będzie mrok i ciemność 
naszego życia. z powodu braku 
prądu pierwszy dzień ewangeli-
zacji przeżywaliśmy w atmosfe-
rze świec i naocznie mogliśmy 
doświadczyć czym jest brak 
światła. tym bardziej uświa-
domiliśmy sobie jak ważne jest 
światło jezusa chrystusa, świa-

tło wiary i miłości! w niedzielę na zakończenie ewangelizacji spotkaliśmy się na na-
bożeństwie, podczas którego oprócz rozważania słowa bożego mogliśmy wysłuchać 
kilka pieśni mieczysława szcześniaka i beaty bednarz. był to dobry, trzy dniowy czas 
refleksji nad sobą, nad swoim życiem, nad naszą wiarą. na nowo przypomnieliśmy 
sobie co w naszym życiu jest najważniejsze, czemu powinniśmy się poświęcić, o co 
zabiegać, a co zostawić i zaniechać.   

TEATR DOBREGO SERCA  
w dniu 26 listopada, już 

po raz trzeci gościliśmy w 
cisownicy teatr Dobrego 
serca z warszawy. tym ra-
zem zobaczyliśmy piękny i 
pouczający spektakl „księż-
niczka i rycerz” o gierm-
ku jerzyku, który  z całego 
serca pragnął  zostać ryce-
rzem. Podczas poszukiwań 
jakiegoś dzielnego woja, u 
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którego jerzyk mógłby się uczyć, dowiaduje się iż czarodziej Dragon więzi w swym 
zamku księżniczkę miłkę. służący w armii Dobrego króla rycerz miłosz gotów jest 
stoczyć walkę z czarnym rycerzem. to bardzo trudne wyzwanie, na szczęście moc 
Dobrego króla chroniła miłosza przed czarami Dragona. koniec końców, zwycię-
żyła oczywiście miłość! 

Dlaczego od dziecka lubimy baśnie o porwanej przez kogoś złego księżniczce i o 
tym jak dobry, waleczny rycerz wyrusza, aby ją uwolnić? gdyż  każda dziewczynka 
jest piękną księżniczką, a każdy chłopiec dzielnym rycerzem! wystarczy ich w sobie 
odnaleźć. Dlatego do dzieła… 

WYBORCZE ZGROMADZENIE PARAFIALNE
w niedzielę 27 listopada po nabożeństwie odbyło się zgromadzenie Parafialne 

na którym wybieraliśmy nową radę Parafialną, komisję rewizyjną oraz Delegatów 
do synodu Diecezji. zgromadzenie prowadził radca diecezjalny pan maciej oczkow-
ski z wisły. Do rady Parafialnej wybrani zostali (według kolejności alfabetycznej): 
mirosław gluza, andrzej goryczka, anna jakubik, jan kłoda, Henryk machalica, 
krzysztof macura, andrzej Pilch, grażyna Plinta, bronisław raszka, bogusław siko-
ra, sławomir sikora, Henryka szarzec, jolanta woźniak, Piotr żarłok. komisję re-
wizyjną tworzą: jadwiga ostruszka, jerzy szarzec, małgorzata Śliwka, a Delegatami 
do synodu Diecezji wybrani zostali: anna jakubik i bogusław sikora. wszystkim 
wybranym gratulujemy i życzymy bożego prowadzenia. 

II SPOTKANIE MŁODZIEŻY SPRZED 35 LAT …
w sobotę trzeciego grudnia w naszej sali parafialnej odbyło się drugie  spotkanie 

„młodzieży dojrzałej”. było to spotkanie osób, które 20, 30 a nawet 40 lat temu przy-
chodziły do salki, a potem już do nowego kościoła, by razem spędzać ze sobą czas i 
poznawać Pismo Święte.

Po modlitwie naszego proboszcza ks. marka twardzika nasz gość ks. zbigniew 
kowalczyk, który przybył na spotkanie wraz ze swoją małżonką,  opowiadał nam 
o tym, jak on wspomina pracę z młodzieżą w parafii ustroń i w naszej cisownicy, 
gdzie przez okres 5 lat pełnił funkcję opiekuna. temat który przygotował i przedsta-
wił dotyczył naszej duchowości. ksiądz zbigniew wielokrotnie podkreślał jak bardzo 
jest ona ważna w naszym życiu i że trzeba ją pielęgnować i rozwijać. był też czas na 
dzielenie się swoimi doświadczeniami i uwagami. z rozrzewnieniem wspominaliśmy 
wspólne wyjazdy na mazury, zimowe kuligi czy też występy już jako zespół młodzie-
żowy. z  radością śpiewaliśmy pieśni, których nauczył nas ks. Henryk mach, a które 
głęboko zapadły w naszej pamięci: "nowe jeruzalem", "którzy oczekują Pana", "ty 
wskazałeś drogę do miłości" i wiele innych. tutaj jak zwykle nie zawiódł nas nasz 
wiesiu, który tak, jak przed laty grając na organach prowadził nas we wspólnym 
śpiewie. grą na gitarze dzielnie wspierał go leszek.

Przyszedł też czas na coś dla "ciała". wspólnie pałaszowaliśmy pizzę,  kontynuując 
przy tym nasze rozmowy i oglądając stare zdjęcia. miłym akcentem było stwierdzenie 
doręczyciela pizzy: "ale wy pięknie śpiewacie". Postanowiliśmy, że to spotkanie nie 
będzie ostatnim i z radością  spotkamy się znowu, by wspominać dawne czasy i śpie-
wać na chwałę bogu.                                                                                        krystyna grochal
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 Na kogo lub na co możemy czekać? W trwającym okresie świątecznym możemy na 
pewno czekać na prezenty, na wizyty dawno niewidzianych bliskich, na pierwszą gwiazdkę  
w wigilijny wieczór, może na rozmowę ze zwierzętami, które podobno raz w roku mogą 
mówić ludzkim głosem… Pewnie każdy z nas mógłby jeszcze dodać parę wyczekiwanych 
osób czy rzeczy. Ale czy ktoś z nas umieści na tej liście Pana Jezusa? Przecież to Jego 
pierwsze przyjście na świat świętujemy podczas Bożego Narodzenia. Jednak musimy 
pamiętać, że przecież czekamy ciągle na Jego kolejne przyjście. Każdy z nas pewnie wie, jak 
przygotować się na wizytę wyczekiwanych gości. A jak mamy przygotować się na przyjście 
wyczekiwanego gościa specjalnego – Zbawiciela? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć Wam 
pierwsze zadanie. 

Znajdź wśród liter i zakreśl następujące wyrazy: MODLITWA, BIBLIA, SZKÓŁKA, 
NABOŻEŃSTWO, POMOC, MIŁOŚĆ, DOBROĆ, PRZYJAŹŃ, ZGODA.  

Wyrazy mogą być zapisane pionowo, poziomo i wspak. Powodzenia! 
 

B M G P R Z Y J A Ź Ń 
P S W R A K Ł Ó K Z S 
G K D Ł Ś V A F G J L 
Ż S O P T B I B L I A 
N A B O Ż E Ń S T W O 
Q D R M O D L I T W A 
A O O O D X R T H J P 
C G Ć C Ą N Ś Ć L O U 
W Z F G E M I Ł O Ś Ć 

 
Będziemy dobrze przygotowani na przyjęcie Pana Jezusa, gdy wróci na ziemię, jeżeli  
w naszym codziennym życiu nie zabraknie: 

 miejsca na Boże Słowo, które możemy znaleźć w Biblii; 
 kontaktu z Panem Bogiem w modlitwie; 
 obecności w Jego domu – kościele na nabożeństwach czy szkółkach niedzielnych; 
 okazywanej innym miłości, dobroci czy przyjaźni; 
 przysłowiowej „pomocnej dłoni” wyciągniętej w stronę potrzebującego; 
 budowania zgody w naszym otoczeniu. 

Pamiętajmy o tym nie tylko podczas świąt! 
 

Kącik dla   
dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Na kogo lub na co możemy czekać? W trwającym okresie świątecznym możemy na 
pewno czekać na prezenty, na wizyty dawno niewidzianych bliskich, na pierwszą gwiazdkę  
w wigilijny wieczór, może na rozmowę ze zwierzętami, które podobno raz w roku mogą 
mówić ludzkim głosem… Pewnie każdy z nas mógłby jeszcze dodać parę wyczekiwanych 
osób czy rzeczy. Ale czy ktoś z nas umieści na tej liście Pana Jezusa? Przecież to Jego 
pierwsze przyjście na świat świętujemy podczas Bożego Narodzenia. Jednak musimy 
pamiętać, że przecież czekamy ciągle na Jego kolejne przyjście. Każdy z nas pewnie wie, jak 
przygotować się na wizytę wyczekiwanych gości. A jak mamy przygotować się na przyjście 
wyczekiwanego gościa specjalnego – Zbawiciela? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć Wam 
pierwsze zadanie. 

Znajdź wśród liter i zakreśl następujące wyrazy: MODLITWA, BIBLIA, SZKÓŁKA, 
NABOŻEŃSTWO, POMOC, MIŁOŚĆ, DOBROĆ, PRZYJAŹŃ, ZGODA.  

Wyrazy mogą być zapisane pionowo, poziomo i wspak. Powodzenia! 
 

B M G P R Z Y J A Ź Ń 
P S W R A K Ł Ó K Z S 
G K D Ł Ś V A F G J L 
Ż S O P T B I B L I A 
N A B O Ż E Ń S T W O 
Q D R M O D L I T W A 
A O O O D X R T H J P 
C G Ć C Ą N Ś Ć L O U 
W Z F G E M I Ł O Ś Ć 

 
Będziemy dobrze przygotowani na przyjęcie Pana Jezusa, gdy wróci na ziemię, jeżeli  
w naszym codziennym życiu nie zabraknie: 

 miejsca na Boże Słowo, które możemy znaleźć w Biblii; 
 kontaktu z Panem Bogiem w modlitwie; 
 obecności w Jego domu – kościele na nabożeństwach czy szkółkach niedzielnych; 
 okazywanej innym miłości, dobroci czy przyjaźni; 
 przysłowiowej „pomocnej dłoni” wyciągniętej w stronę potrzebującego; 
 budowania zgody w naszym otoczeniu. 

Pamiętajmy o tym nie tylko podczas świąt! 
 

Kącik dla   
dzieci 
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W czasie świąt w kościele, szkole, przedszkolu czy w domu śpiewamy kolędy czyli 
pieśni o treściach religijnych, związanych z świętami Bożego Narodzenia. Czy potraficie 
dopasować tytuł kolędy kierując się jej tekstem? Spróbujcie zmierzyć się z takim zadaniem.  

Poniżej możecie przeczytać pojedyncze zwrotki różnych kolęd.  
Nigdy nie są to pierwsze zwrotki. Połączcie tekst kolędy z jej tytułem.  

W gwiazdkę nad tekstem wpiszcie numer, pod którym w Śpiewniku ewangelickim możemy 
znaleźć daną kolędę. 

 
 
 
 
 
 

„Cicha noc!  
W górze 
skrzy” 

 
 
 

W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za 
kolebkę dano! Cóż jest, czym był otoczony? 

Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to 
spotkało witać Go przed bogaczami!  

A Słowo ciałem się stało  
i mieszkało między nami. 

„Do szopy, hej 
pasterze” 

  
 
 

Bóg, Stwórca wiecznej chwały; Bóg godzien 
wszelkiej czci, patrz, w szopie tej zbutwiałej 

jak słodko oto śpi. Śpiewajcie aniołowie, 
pasterze grajcie Mu, kłaniajcie się królowie  

i dary złóżcie Mu. 

 

  
 
 

Cóż od nas, maleńkich, cóż przyjąłbyś rad? 
Najmilsześ Ty Dziecię, najlepszy nasz Brat. 

Ofiarę z serduszek składamy Ci swych,  
Ty oczyść je, poświęć, od mocy broń złych. 

„Bóg się rodzi” 

„Dziateczki, 
dziateczki” 

 
 
 

Święta noc! Dobrą wieść anioł sam spieszy 
nieść wiernym pasterzom strzegącym stad,  

że Zbawiciel już przyszedł na świat, którym 
jest Chrystus Pan, którym jest Chrystus Pan! 
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Przed nami też początek nowego roku kalendarzowego. Hasłem biblijnym roku 2017 
są słowa z księgo proroka Ezechiela, rozdział 36, wiersz 26 : Dam wam serce nowe, i ducha 
nowego dam do waszego wnętrza. Nowy rok sprzyja robieniu różnych planów, które na 
przykład zakładają zmiany w naszym życiu – będę słuchał rodziców, nie będę przeszkadzał 
podczas szkółki niedzielnej, będę częściej bawiła się z młodszą siostrą itp. Spróbujcie 
zaplanować pozytywne czyli dobre zmiany, które wprowadzicie w nowym roku 
kalendarzowym. Pomoże Wam w tym poniższa ramka, do której wpiszecie planowane 
zmiany. Możecie ją ozdobić, a potem powieście ją w widocznym miejscu, żeby zawsze 
pamiętać o tym, co chcecie zmienić. 

 

 

Pokoloruj kolędujące dzieci. 

 

A jaka jest Twoja ulubiona kolęda? Wpisz 
poniżej jej tytuł, a w gwiazdce numer,  

pod którym znajdziesz ją 
 w Śpiewniku ewangelickim. 

 

 

 

………………………………….......... 

- to moja ulubiona kolęda! 
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Czy wiecie jakie wydarzenie z życia Pana Jezusa przedstawia ten obrazek? To wizyta 

Marii i Józefa z malutkim Jezusem w jerozolimskiej świątyni. Spotykają tam Symeona 
 i Annę, dwójkę starszych już ludzi, którzy otrzymali przywilej oglądania Mesjasza na własne 
oczy przed swoją śmiercią. Wydarzenia to opisuje Ewangelista Łukasz, w drugim rozdziale 
swojej księgi. Zarówno Anna jak i Symeon są szczęśliwi, że mogą zobaczyć Jezusa. Symeon 
wielbił Boga, gdy wziął na swoje ręce Jezusa, tak samo Anna, która dzieliła się radosną 
wiadomością o narodzinach Zbawiciela z innymi. Czy Ty też cieszysz się z przyjścia 
Zbawiciela, tak jak Symeon i Anna? Czy z taką samą radością czekasz na Jego drugie 
przyjście? 

Uzupełnij werset biblijny następującymi wyrazami: CHWAŁĘ,ZBAWIENIE, 
POGAN, ŚWIATŁOŚĆ. 

„ Oczy moje widziały ………………………………… twoje, które przygotowałeś 

przed obliczem wszystkich ludów: …………………………………, która oświeci  

 
……………………………, i ……………………………. ludu twego izraelskiego.” 

Łk 2, 30 – 32 

Gabriela Sikora 

Pokoloruj obrazek 
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ŚWIADECTWO MAŁEJ DZIEWCZYNKI

kiedy naród izraelski osiedlił się w 
ziemi obiecanej na jego terytorium 
panował względny spokój. jednak na 
obrzeżach granic często dochodziło do 
napadów, grabieży i zabierania ludzi do 
niewoli. takie  zbrojne ataki często po-
wtarzały się za syryjskiego króla arama. 
Dowódcą  jego wojska był naaman. był 
znakomitym żołnierzem, który odniósł 
wiele zwycięstw i w swoim kraju cieszył 
się wielkim szacunkiem i poważaniem. 
na jednej ze swoich łupieskich wypraw 
wziął do niewoli małą izraelską dziew-
czynkę, która została służącą jego żony. 
w obcym kraju, w niewoli usługuje ko-
biecie, której mąż był przyczyną obec-
nego położenia. nie znamy realiów jej  
pobytu na obcym dworze, ale musiała 
nienagannie wypełniać swe obowiązki i 
jej pani była z niej zadowolona. 

nagle nad tą rodziną pojawiają się 
złowieszcze znaki. ten potężny i sławny 
dowódca zachorował na trąd. to nieule-
czalna choroba. chorzy byli izolowani 
od społeczeństwa, musieli nawet opusz-
czać swoje rodziny. Śmierć była nieunik-
niona, a cierpienie trwało latami w izo-
lacji i osamotnieniu. naaman wiedział 
co go czeka. będzie błąkał się z dala od 
ludzi i żył z żebrania. straci swoją rodzi-
nę i pozycję w społeczeństwie. będzie 
nikim. Początkowo próbowali ukrywać 
chorobę, ale jej oznaki stawały się coraz 
bardziej widoczne. tajemnica rozeszła 
się. nawet usługująca dziewczynka wie-
działa o chorobie. na pewno widziała 
zatroskaną twarz swojej pani, a może 
ukradkiem słyszała ich rozmowę i pra-
wie natychmiast wskazała na proroka 
elizeusza. był prorokiem boga i dokony-
wał wiele uzdrowień i cudów „Ach gdy-
by to mój pan zetknął się kiedy z proro-

kiem, który  mieszka w Samarii, to by 
go wnet uleczył z trądu”/2 krl 5,3/. w 
jej słowach zawierała się wielka wiara w 
boga. tę wiarę wyniosła ze swojego ro-
dzinnego domu, a elizeusz musiał być 
nie tylko znany, ale i szanowany przez jej 
rodziców. i dlatego nie zastanawiała się, 
nie rozważała, ale natychmiast wskazała 
ratunek. w zasadzie nie musiała tego 
czynić. naaman był jej wrogiem. to jego 
żołnierze uprowadzili ją do niewoli. by-
łoby czymś naturalnym, że życzyłaby mu 
cierpienia, a w konsekwencji śmierci. 

Prawdopodobnie była dobrze trakto-
wana i przylgnęła do nich jak do swojej 
nowej rodziny. Dlatego to nieszczęście 
wzbudziło w jej sercu współczucie i po-
trzebę pomocy. naaman nie miał innego 
wyjścia jak  poważnie potraktować słowa 
służącej. z listem swojego króla arama 
udał się do elizeusza, zabierając ze sobą 
liczne podarunki, w tym wiele sztuk 
srebra i złotych monet. „Idź i obmyj się 
siedem razy w Jordanie, a twoje ciało 
wróci do zdrowia i będziesz czysty”/2 
krl 5,10/- taki nakaz otrzymał od pro-
roka. to polecenie wydawało mu się to 
absurdalne i z gniewem chciał odejść z 
powrotem. „Czy rzeki damasceńskie 
nie są lepsze od wszystkich wód izrael-
skich? Czy nie mogłem się w nich obmyć 
i oczyścić”/2 krl 5,12/. 
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miał nadzieję spotkać uzdrowiciela, 
który położy rękę na jego ciele i usunie 
trąd. lecz jego słudzy przemówili do nie-
go i nakłonili do pozostania. wydawać by 
się mogło, że sama czynność zanurzenia 
się w jordanie to krótki epizod czy chwi-
lowe przeżycie. ale czas rozciągnął się do 
granic cierpliwości, a psychiczne napię-
cie, które  musiało mu towarzyszyć sta-
wało się nie do zniesienia. jest cały czas 
obserwowany. wykonuje tą czynność 
raz za razem i nie widać żadnych oznak 
oczyszczenia. szósty, przedostatni raz , 
a jego ciało nadal pokryte jest trądem. 
w tych sekundach musiały się pojawiać 
różne myśli. to wielka lekcja pokory dla 
tego potężnego wodza, który w ziemi, 
którą najeżdżał, grabił i brał ludzi do 
niewoli na oczach swoich sług musi wy-
konywać absurdalną zdawałoby się czyn-
ność i narażać swoją reputację. 

w końcu został ostatni siódmy raz. 
cisza pełna napięcia wypełniła to miej-
sce, a jego słudzy musieli wstrzymać od-
dech. kiedy ciało naamana wynurzyło 
się z wody, było czyste, jak ciało małego 
dziecka. to cud uzdrowienia, dokładnie 
tak jak powiedział prorok elizeusz. na-
aman wrócił z powrotem do męża bo-
żego wraz z całym swoim orszakiem i 
wyznał wielkie słowa: „Oto teraz wiem, 
że nie ma na całej ziemi Boga, jak tyl-
ko w Izraelu”/2 krl 5,14/. naaman był 
poganinem. żył w kraju, gdzie składano 
kult bożkom. teraz doświadczył uzdro-
wienia za sprawą boga izraela. Prawdo-
podobnie słyszał o nim  niejednokrotnie. 
Potężne dzieła boga znali nie tylko izra-
elici, ale również ich sąsiedzi. może się 
nawet zastanawiał w swoim sercu „kim 
jest ten ich bóg”. a teraz stoi oczysz-
czony, może wracać do swojej rodziny i 
może dalej  sprawować funkcję dowódcy 
wojsk. Dostał drugie życie. uzdrowienie 
ze śmiertelnej choroby, a tym samym dar 

drugiego życia może dać tylko bóg, który 
objawia się w swoim słowie jako wszech-
mocny i wszechwładny. bóg jako stwórca 
jest źródłem całej mocy. bóg powiedział 
„Niechaj się stanie….”/ 1 mż1/ i stało 
się, „Bo On rzekł i stało się, On rozkazał 
i stanęło.”/Ps 33,9/ i dalej podtrzymuje 
wszystko słowem swej potęgi /Hbr 1,3/. 
on kieruje wszystkim i ma całkowitą su-
werenną władzę. Pięknie wyraził to job 
„Wiem, że Ty wszystko możesz i żaden 
Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewy-
konalny”/Hi 42,2/. to przeżycie głęboko 
poruszyło jego serce. jest przekonany, że 
bóg izraela jest prawdziwym bogiem i 
staje się jego wyznawcą. chociaż nie zna-
my dalszych wydarzeń w jego życiu, to 
możemy z całą pewnością stwierdzić, że 
jego świadectwo nie zakończyło się nad 
brzegiem jordanu. zaniósł je do swojego 
pogańskiego kraju. Pierwszym miejscem 
był jego dom i rodzina. swoim świadec-
twem potwierdził prawdę słów służącej 
izraelitki. to ona pierwsza wskazała na 
boga w tej rodzinie. jej uprowadzenie do 
niewoli bóg zgodnie ze swoim słowem 
przemienił w dobro. to ją wybrał małą 
dziewczynkę, służącą, aby przez jej od-
ważne słowa dać  się poznać jako jedyny 
prawdziwy bóg. około 1000 lat później 
jezus przed swoim wniebowstąpieniem 
przekazał swoim uczniom ostatnie pole-
cenie „Ale weźmiecie moc Ducha Świę-
tego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Ju-
dei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”/
Dz 1,8/. to polecenie dotyczy każdego 
z nas. Prawdy, która decyduje o naszej 
przyszłości,  nie wolno nam zostawiać 
tylko dla siebie, ale mamy składać o niej 
świadectwo „albowiem tak Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne.”/j 3,16/.

Henryka Szarzec
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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

SOLUM VERBUM 
WSZYSCY JESTEŚMY KATOLIKAMI 

tak, to prawda. możesz się z tym nie zgadzać lub zaprzeczać temu, jednak 
wszyscy wierzący chrześcijanie są w rozumieniu ewangelickim katolikami.

aby to wyjaśnić należy przybliżyć reformacyjna zasadę Solum Verbum - tyl-
ko słowo. nie chodzi tu o jakieś tam słowo, lecz właśnie te najważniejsze i zbaw-
cze. tym słowem jest dla lutra słowo boże. ono jest jedynym „środkiem łaski”, 
czyli po prostu jedynym łącznikiem miedzy bogiem a człowiekiem.

chrystus jest słowem bożym (j 1,1), dlatego łączy człowieka z bogiem. słowo 
boże (Verbum Dei) jest jedno (łac. solum), jednak przychodzi do człowieka pod 
dwiema postaciami - słowa mówionego (kazanie) oraz słowa widzialnego (sakra-
menty). można powiedzieć, że dla reformatora z wittenbergi chrystus jest re-
alnie obecny w sakramentach 
i w wiernym na- uczaniu ewan-
gelii.

słowo boże jest w postaci 
kazania, bo gdy człowiek je sły-
szy Duch Świę- ty w nim rodzi 
wiarę w boga i miłość do bliź-
niego. Podob- nie słowo boże 
działa w postaci sakramentów, 
bo gdy czło- wiek uczestniczy 
wszystkimi zmy- słami w chrzcie 
i wieczerzy Pań- skiej, rodzi się w 
nim wiara w ła- skę bożą i ufność 
chrystusowi, który nas z bogiem łączy. warto zauważyć przy tym, że sakramenty 
w tym wymiarze oddziałują na zmysł wzorku, dotyku, słuchu i nawet smaku – jak 
ma to miejsce w przypadku wieczerzy Pańskiej.

zasada solum Verbum z jednej strony służyła polemice z tzw. „marzycielami”, 
a z drugiej strony określeniu swojego stanowiska względem teologów papieskich.

Słowo Boże jest zbawieniem
kim byli „marzyciele”? tak luter i inni reformatorzy nazywali teologów, którzy 

odrzucili skuteczność sakramentów oraz powoływali się na indywidualne chary-
zmaty i objawienia. marzyciele uznali, że żyją w czasach, kiedy sny, wizje i osobista 
relacja z bogiem wystarczą, by znać bożą wolę, nie potrzebują do tego czytania 
Pisma Świętego, bo Duch Święty wprost im mówi jak maja żyć... luter z nich drwił 
mówiąc: „myślą, że połknęli Ducha Świętego razem z piórami”. słowo boże (Ver-
bum Dei) jest przede wszystkim zawarte w Piśmie Świętym, w księgach starego, 
jak i nowego testamentu.

bóg przemawia do człowieka raz poprzez zakon, a raz przez ewangelię. za-
kon ujawnia człowiekowi, że jest grzeszny i potrzebuje ratunku. ewangelia ratu-
je człowieka, ogłasza mu zbawienie w chrystusie. Dlatego to słowo boże raz jest 
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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

tak okrutne i brutalne (historie starotestamentowe lub wy-
powiedzi o sądzie w nowym testamencie), a innym razem 
daje pocieszenie i radość. wszystko to ma na celu zbawienie 

człowieka, a nie go dręczenie.
zatem słowo boże ma dwie postaci - zakon i ewangelia. bóg przemawia do 

człowieka przez Pismo Święte, a nie przez sny lub wizje, jak chcieli tego „marzycie-
le”. zdystansowani do instytucji kościelnej próbowali zastąpić chrystusa i sami za-
częli wprowadzać królestwo boże na ziemi. więcej o nich można znaleźć czytając o 
tomaszu münzerze oraz janie z lejdy, czy o „prorokach z zwickau”.

słowo boże jest też twórcze, bóg chrześcijan jest bogiem dynamicznym - działa 
cały czas, a czyni to nie tylko przez Ducha Świętego, gdy czytamy Pismo, lecz także 
gdy udzielane są sakramenty. słowo boże tworzy kościół („Gdzie dwóch lub trzech 
spotyka się w moim imieniu, tam jestem wśród nich” mt 15,20). według klasycz-
nej teologii protestanckiej „Kościół jest tam gdzie są sprawowane sakramenty i 
wiernie nauczane Słowo Boże (zakon i ewangelia)”. a zatem w tym rozumieniu 
wszyscy ochrzczeni w imię trójjedynego boga jesteśmy członkami tego samego 
kościoła. trzeba jasno powiedzieć, że kościół od początku istnienia był różnorod-
ny, bo byli w nim dawni poganie i żydzi. jedni popierali Pawła, inni kefasa, a 
jeszcze inni apol- losa (Dz 15,6-21; 
i kor 3,1-9; gal 2,11-14). zamiast 
skupiać się na słowie bożym, ja-
kim jest chrystus wybudowali mie-
dzy sobą mury.

luter uznał że to nie czło-
wiek zakłada ko- ściół, lecz słowo 
boże go ustana- wia, tworzy go 
kiedy dwóch lub trzech spotyka 
się ze sobą w imieniu jezusa 
chrystusa. teo- logowie papiescy 
utożsamili ko- ściół powszechny 
(gr. katholikos, powszechny) z in-
stytucją papieża. Dla lutra kościół 
jest tam gdzie jest słowo boże, czyli chrystus. w tym znaczeniu kościół wyznający 
chrystusa jest kościołem powszechnym i nie potrzebuje niczego oprócz słowa bo-
żego - widzialnego (sakrament) i niewidzialnego (kazanie).

zdaniem reformatorów „marzyciele” rezygnując z sakramentów skupili się na 
indywidualnym objawieniu w snach i wizjach. odnaleźli zatem autorytet w sobie 
samych i swoim osobistym doświadczeniu Ducha Świętego. natomiast teologowie 
papiescy zabsolutyzowali urząd biskupa rzymu, utożsamiając kościół z instytucją.

w obliczu tych dwóch „skrajności” strona ewangelicka odnalazła ostateczny 
autorytet w chrystusie, czyli w słowie bożym. głosząc zasadę tylko słowo (solum 
Verbum) nie zrezygnowano z sakramentów, które są widzialnym słowem, bo zo-
stały ustanowione przez chrystusa i w sposób widzialny (poprzez wodę – chrzest 
oraz poprzez chleb i wino – wieczerza Pańska) głoszą słowo boże, czyli chrystu-
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li, że Bóg sam zniszczy niewiernych. Inni anabaptyści 
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ne w Westfalii. W 1533 zwyciężyła tam reformacja, a miejscowy duchowny 
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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-
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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

sa który daje nam zbawienie totalnie za darmo! Dlatego więc 
ohydne wydaje się  lutrowi sprzedawanie sakramentów, lub 
sprawowanie mszy za pieniądze...

Perspektywa współczesna
nauka o solum Verbum ma jak najbardziej umocowanie we współczesności. w 

moim przekonaniu podkreślanie faktu, że sakramenty jako widzialne słowo boże 
może służyć polemice z powstającymi coraz to nowymi ruchami charyzmatyczny-
mi. one to w skrajnych przypadkach gotowe są odrzucać sakramenty lub negować 
ich skuteczność. indywidualne objawienie, wizje i „proroctwa” zastępują lekturę 
Pisma Świętego, nie mówiąc już o wyrzucaniu do lamusa teologii chrześcijańskiej.

z drugiej strony jest stronnictwo radykalnych rzymskich-katolików, którzy go-
towi są popełnić samobójstwo na intelekcie i ślepo wierzą autorytetowi papiestwa. 
Popełniają przy tym kardynalny błąd, bo zastępują autorytet chrystusa (słowa bo-
żego) autorytetem papieża, który jest symbolem kościoła-instytucji.

z radością obserwuję ostatnie wydarzenia związane z obchodami „500 lat re-
formacji”. udział papieża franciszka w uroczystości w katedrze luterańskiej w 
lund oraz aktywne zaangażowanie prymasa wojciecha Polaka w obchody refor-
macji w Polsce są dobrym świadectwem tego, że kościół chrześcijański, czyli Po-
wszechny stale się reformuje.

Papież franciszek nie wpisuje się w model papiestwa, które krytykuje luter, 
bo swoją osobą wskazuje na chrystusa. w tym znaczeniu franciszkowi bliżej 
do lutra niż do fundamentalistycznych lefebrystów. nic więc dziwnego, że jego 
otwartość wywołuje zgrzyt wśród wielu rzymskich-katolików. Porównanie w lund 
kościoła do winorośli wpisuje się w reformacyjne przesłanie, że zarówno ewange-
licy jak i rzymscy-katolicy są częścią tego samego organizmu. uznanie w ostatnich 
dniach, że jest więcej elementów, które nas łączą niż dzielą prowadzą do wspólnej 
modlitwy o to, by razem nieść światu orędzie o usprawiedliwieniu z łaski przez 
wiarę czynną w miłości.

jeśli katolickość oznacza łączność z chrystusem, czyli słowem bożym o uspra-
wiedliwieniu z łaski – to ewangelicy są katolikami, tylko nie rzymskimi.

Sebastian Madejski



31      INFORMATOR PARAFIALNY nr 4 / 2016       

 

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

Witam serdecznie !

jak co roku o tej porze spotykamy się i … i wymieniamy się przepisami na słodko-
ści. w tym roku podam przepis na ciasteczka składane z krochmalem – bardzo je lu-
bię, rozpływają się w ustach, polecam. Drugi przepis dostałam od Pani ani koneckiej 
– lubię pierniki – ten jest super – ale jak każdy dobry piernik musi leżakować – więc 
będzie to dobry przepis na przyszłe święta! właśnie sobie przypomniałam, że przepis 
na ciasteczka z krochmalem mam też od Pani ani! Pani aniu – dziękuję! wszystkiego 
najlepszego!  smacznego! 

CIASTKA SKŁADANE Z KROCHMALEM 
Składniki: 12 dkg cukru pudru, 20 dkg masła, 1żółtko, 1 jajko – te składniki utrzeć 

z 2 łyżkami wody, 
Dodać :20 dkg krochmalu, 20 dkg mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. (jeśli w 

trakcie wyrabiania ciasto będzie za lekkie można dodać trochę mąki). zarobić roz-
wałkować wykrawać ciasteczka i upiec. Przekładać masą, składać i dekorować. 

Do tego przepisu część  ciasteczek smaruję  marmoladą, część  masą orzechową,  
a część  masą kajmakową – kupuję gotową puszkę masy kajmakowej np. z bakalland 
i ucieram mikserem z 1\2 kostki margaryny palma. 

masa orzechowa: 
1 kostka masłą i 10 dkg cukru pudru – utrzeć mikserem . do tego dodać 10 – 15 

dkg mielonych orzechów, 10 dkg mielonych biszkoptów , 1\2 słoika powideł, i trochę 
spirytusu lub rumu. 

PIERNIK TORUŃSKI 
składniki: 1\2 kg miodu, 2 szkl. cukru, 1 marga-

ryna – stopniowo podgrzewać, prawie do wrzenia, 
ochłodzić. 

Dodać: 1 kg mąki, 3 jajka, 3 płaskie łyżeczki sody 
rozpuszczonej w 1\2 szkl. zimnego mleka, 1\2 ły-
żeczki soli, 2-3 torebki przyprawy do piernika. 

wyrobić i zostawić w glinianym lub emaliowa-
nym garnku na 2-3 tygodni. 

Po tym czasie upiec 3 placki. jeden posmarować marmoladą, przykryć drugim, 
posmarować masą karmelową – 2 puszki masy krówkowej utrzeć z margaryną, przy-
kryć 3 placek. Piernik podzielić na 4 części i oblać polewą jak piernik kasztelański. 

                                                                                       
katarzyna twardzik 
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Z  KARTOTEKI  PARAFIALNEJ:

CHRZTY:
tymoteusz badura   09.10.2016
martyna grochal 16.10.2016              
nikola matlak 23.10.2016              
amelia chwastek 06.11.2016              
aleksander czyż 11.12.2016     

POGRZEBY:
ś.p. józef Puczek 30.09.2016             
ś.p. jan Duda 08.10.2016             
ś.p. anna kłósko 07.12.2016        
ś.p. jan chmiel 15.12.2016             

JUBILACI: (od 65.l)
anna musioł l.85
marta gajdzica l.70
karol szymański l.70
gustaw kuczera l.65
anna kędzior l.65
antoni michałek l.75
Danuta cieślar l.65
bogdan bujok l.70
anna Podżorna l.85
bogusław cieślar l.65
teofil jakubik l.80
anna fabian l.70
jan gluza l.80
wanda kamieniorz l.85
ewa kłapsia l.75
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Z  KARTOTEKI  PARAFIALNEJ:

1%  na  ORGANIZACJE  POŻYTKU  PUBLICZNEGO 
 

Drodzy Parafianie, Siostro i Bracie!!! 
 

 Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy 
zwraca się do tych z Państwa, którzy zamierzają złożyć roczne rozliczenie           
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. o przekazanie        
1% podatku dochodowego na rzecz Diakonii Kościoła E-A w RP.  
 

A jeśli w rubryce cel szczegółowy napiszą Państwo: 
 

DIAKONIA   PARAFII   W  CISOWNICY, 
 

przekazana kwota trafi do naszej Parafii. 
 

 Uzyskane środki wykorzystane zostaną na kontynuowanie działań naszej 
Diakonii Parafialnej. Przykład: 
 

 
Przekazanie 1% podatku dochodowego nie powoduje zwiększenia 

obciążeń fiskalnych osoby przekazującej; w razie niewypełnienia zeznania  
w zaproponowany sposób kwota ta trafi po prostu do budżetu państwa.  
          Dlatego myślimy, że  warto wesprzeć naszą działalność diakonijną. 

    Za wszelkie przekazane kwoty z góry serdecznie dziękujemy. 
 
                                                                         Rada Parafialna                                                          

3 840 

2 580 
1 260 

0000260697 38 zł 40 gr 

DIAKONIA PARAFII W CISOWNICY 

INFORMACJE    PARAFIALNE
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INFORMACJE    PARAFIALNE
KANCELARIA, CO, GDZIE, KIEDY:

ŚWIĄTECZNE NABOŻEŃSTWA
WIGILIA

24.12

BOŻE 
NARODZENIE

25.12

II DZIEŃ 
ŚWIĄT

26.12

STARY 
ROK
31.12

NOWY 
ROK
01.01

ŚWIĘTO
EPIFANII

06.01

II NIEDZ
PO B.N.

08.01

22:00 10:00 9:00 17:00 10:00 16:00 9:00

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

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

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

HOSANNA 
8 STYCZEŃ 2017 – NIEDZIELA – g. 9:00 - KOŚCIÓŁ W CISOWNICY  
Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo rodzinne podczas którego gościć 

będziemy, tradycyjnie już ZESPÓŁ HOSANNA Z GOLESZOWA!!! 
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

 

KANCELARIA  PARAFIALNA
ŚRODA PIĄTEK

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. 18:30

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 
g. 17:30

PRÓBA CHÓRU
g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
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