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„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,  

gdyż zbliża się odkupienie wasze!” Łk 21,28;                                  

 

Bożonarodzeniowe urodziny!                                       

Drodzy Parafianie! 

 

 

Kolejny Adwent, kolejne Boże Narodzenie w naszym życiu, kolejne urodziny Na-
szego Pana Jezusa Chrystusa! To także kolejny rozpoczęty rok kościelny i kolejny rok 
naszego życia z Bogiem. To takie – moglibyśmy powiedzieć – także nasze kolejne 
chrześcijańskie urodziny, kolejna rocznica naszej wspólnej wędrówki z Bogiem.  

A kiedy są urodziny, kiedy jest Boże Narodzenie to zazwyczaj są i prezenty. Jakie-
go więc prezentu na te nasze Adwentowe i Bożonarodzeniowe urodziny się spodzie-
wamy i oczekujemy? Odpowiedź powinna być prosta! Oczekiwanym prezentem po-
winno być powtórne przyjście naszego Zbawiciela! Ale czy tak jest? Czy dla współcze-
snego człowieka, dziś przyjście Zbawiciela byłoby takim oczekiwanym prezentem? 
Czy w ogóle chcielibyśmy taki prezent otrzymać? Czy potrafilibyśmy się z niego cie-
szyć? Czy jesteśmy gotowi na powtórne przyjście Pana? Uczciwa odpowiedź wielu 
współczesnych ludzi często brzmi: nie, nie jesteśmy gotowi, jeszcze nie teraz, jeszcze 
nie dziś.  

I dlatego na czas adwentu spojrzeć możemy nie tylko jako na czas tego szczególne-
go oczekiwania, ale również jako na wyraz Bożej cierpliwości. Stąd też nie tylko obie-
cane powtórne przyjście Chrystusa jest dla nas wielkim i wyjątkowym prezentem od 
Boga, ale jest nim już sam okres adwentu. To czas kolejnej darowanej nam od Boga 
szansy, której w żadnej mierze nie wolno i nie powinniśmy zmarnować. 

Bóg wyciąga ku nam swoje dłonie, dostrzega nasze słabości, widzi naszą bezsilność 
i w Jezusie Chrystusie, daje i udziela nam mocy do ciągłej odnowy serca i życia. Ad-
wentowy czas jest czasem łaski dla każdego z nas. Idźmy więc przez tegoroczny czas 
Adwentu i Bożego Narodzenia z radosną świadomością, że Bóg naprawdę w Jezusie 
Chrystusie zbliżył się do nas, ukazał cząstkę samego siebie i czeka na każdego z nas. 
Czeka, gdyż chce abyśmy w nim mogli być zbawieni. Nie zmarnujmy tego! Amen.  

 
 
 

Pełnych radości Świąt Narodzenia Pańskiego,  
Bożego światła i blasku emanującego z betlejemskiej stajenki,  

a w Nowym Roku spełnienia wszelkich planów  
życzą: 

ks. Marek Twardzik oraz Rada Parafialna 
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GWIAZDA Z HERRNHUT 

 
Gwiazda z Herrnhut, morawska 

gwiazda. Nazwy te pochodzą od miasta 
Herrnhut w Niemczech założonego przez 
emigrantów z czeskich Moraw. Pierwsza 
taka gwiazda została zbudowana około 
roku 1830 w niemieckim miasteczku 
Niesky, niedaleko granicy z Polską, we 
wschodniej Saksonii, w dolnośląskim 
powiecie górnołużyckim. Miasto to zosta-
ło założone w 1742 roku przez braci mo-
rawskich, uciekających z Czech przed 
prześladowaniami husytów. Gwiazdę 
zbudował nauczyciel matematyki szkoły 
prowadzonej w Niesky przez braci mo-
rawskich podczas lekcji geometrii.  

Była to szkoła z internatem, do której 
uczęszczało wiele dzieci z rodzin misyj-
nych. Gwiazda miała być symbolem ich 
tęsknoty i rozłąki z rodziną. W 1880 roku 
jeden z absolwentów szkoły założył w 
Herrnhut wytwórnię gwiazd na sprzedaż. 
Wykonywane są tam (ręcznie!) do dziś. 
Wkrótce gwiazda morawska stała się 
bardzo popularnym adwentowym i bożo-
narodzeniowym elementem zdobniczym 
nie tylko wśród braci morawskich, ale w 
wielu wspólnotach ewangelickich, gdzie 
symbolizuje gwiazdę betlejemską. Trady-
cyjnie rodziny zbierały się, by razem wy-
konać gwiazdę i wywiesić ją w pierwszą 
niedzielę Adwentu, a zdjąć w uroczystość 
Trzech Króli. Do dziś takimi gwiazdami 
dekorowane są domy, kościoły, biura, 
ulice i wystawy sklepowe. Zauważmy, że 
liczba ramion gwiazdy morawskiej od-
powiada mniej więcej liczbie dni w czte-
rech tygodniach, a więc i liczbie dni ad-
wentowych. Adwent zaczyna się zawsze w 
czwartą niedzielę przez Bożym Narodze-
niem, może więc liczyć od 23 do 28 dni. 
Tradycyjna gwiazda morawska ma zatem 
26 ramion. 
 

 
 

JEST TAKI JEDEN GRUDNIOWY WIECZÓR 
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Jest taki jeden grudniowy wieczór,        
Gdy cichnie gwar i milkną głosy. 
W zakątkach duszy rodzi się szept, 
A myśli budzą nadzieję. 
Z początku niepewne, 
Zdumionym zdziwieniem 
Bardzo ostrożnie 
Słuchamy słowa. 
Dobrze znajome, 
A jednak nowe, 
Pełne miłości, kipiące dobrem. 
Każdy z powagą, 
Lecz z iskrą w oku, 
Chłonie je każdym oddechem, 

Skrada się cicho 
Do wrót stajenki 
I jeszcze wpół wierząc, 
Zagląda do środka. 
A tam i miłość i dobro 
Nadziei spełnienie, 
W postaci niewinnej 
Kryje się skromnie. 
Zawstydza blichtr świata, 
Swym prostym obliczem, 
By zgiąć człowiecze 
Dumne kolana, 
Nauczyć miłości, 
Ocalić.

ŁASKA BOŻA BYŁA NAD NIM 
 

 
„A gdy wykonali wszystko według 
zakonu Pańskiego, wrócili do Gali-
lei, do miasta swego Nazaretu. A 
dziecię rosło i nabierało sił, było 
pełne mądrości, i łaska Boża była 
nad nim. A rodzice jego chodzili co 
roku do Jerozolimy na Święto 
Paschy”. Łk 2,39-41; 

 
 Na  Szkolne Spotkanie Świąteczne 
przyszli absolwenci naszej szkoły sprzed 
kilku lat, rzekłbym - niewielu lat. Roz-
mawiałem z nimi. To oni zachęcili mnie 
swym uśmiechem, abym do nich pod-

szedł. - No, przecież „spotykają kogoś 
znajomego”. Ja zaś patrząc na nich pyta-
łem sam siebie: „Janek to jest, czy Jurek? 
Ach, to Dawid! - a „nazwisko?” Inna oso-
ba, młoda dziewczyna siedziała już na 
sali: - „też ją znam, ale po raz ostatni 
widziałem ją kilka lat temu, jak kończyła 
szkołę...” 
 Patrzymy na nasze Dzieci i widzimy, 
jak się zmieniają. Rosną, nabierają sił, 
stają się dojrzalsi o te właśnie mijające 
lata. Zdobyli wiedzę, może i zawód.  Zdo-
byli wiele potrzebnych w życiu umiejęt-
ności. Są mądrzy. Promienieją energią. 
Są piękni. 
 Takie również zmiany widział w ma-
łym Jezusie ewangelista Łukasz. Profesja 
lekarska Łukasza sprawia, że jego ewan-
geliczne opisy są bardzo dokładne. Nie 
ogranicza się w swoich obserwacjach 
wyłącznie do widzialnych zmian dorasta-
nia Jezusa. On widzi przyczynę tych po-
zytywnych zmian dorastania. Widzi ją w 
tym, co dali małemu Jezusowi jego ziem-
scy rodzice: matka Maria i opiekun Józef. 
Maria i Józef wykonali bowiem „wszyst-
ko według zakonu Pańskiego”. Jednakże 
jest jeszcze coś więcej, co dzieje się w 
życiu tego Dziecięcia. Tu już przemawia 
Łukasz nie tylko jako lekarz, ale jako 
lekarz wierzący: „łaska Boża była nad 
nim”. Zapytamy: „skąd się wzięła ta Boża 
łaska?” Czy Jezus był obdarowany łaską 
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wyłącznie dlatego, że był Bożym Synem? 
Zapytam inaczej: skąd bierze się łaska 
Boża nad waszymi, Rodzice-Czytelnicy, 
dziećmi? Odpowiedź ułożę słowami 
ewangelisty-lekarza: „przebadałem 
wszystko od początku..., gdy więc wyko-
nali wszystko według zakonu Pańskiego 
wrócili do miasta swego Nazaretu, a 
dziecię rosło i nabierało sił, było pełne 
mądrości, i łaska Boża była nad nim”. To 
rodzice Jezusa wykonali wszystko według 
Zakonu, a dziś - Wy Rodzice - wypełnia-
cie wszystko, co mówi Słowo i przez to 
Bóg troszczy się o Wasz Skarb i Jego 
łaska na tym Skarbie spoczywa. To prze-
cież od Was Wasze dzieci się uczą, gdy 
widzą waszą religijność. Was najpierw 
naśladują, a gdy nie będą Was widzieli, to 
znajdą sobie innych, za którymi pójdą. Ci 
inni mogą już być najemnikami. 
 Jedna z małych dziewczynek, jeszcze 
w przedszkolu, powiedziała mi z dumą: 
„a moja mama jest córką mojego dziad-
ka! - i mojej babci! - dodała”. Jakie to 
ważne i jakie to proste!  - Co więcej moż-
na powiedzieć o mojej mamie? - Powie-
działam wszystko!  
A ja zapytam: cóż robicie szczególnego 
Dziadkowie i Babcie, że jesteście w takim 
poważaniu? Wielu z Was odpowie tak, 

jak owi słudzy: „Panie, kiedy to było, że 
byłeś głodnym, a my daliśmy ci jeść, i 
pragnąłeś, a myśmy dali ci pić, chorym, a 
odwiedzaliśmy cię...? - i kiedy wypełniali-
śmy wszystko według Słowa Pańskiego?” 
 W Jezusowy rozwój – ewangelista 
Łukasz, wierzący lekarz – nieodłącznie i 
ciągle wpisuje Rodziców. Zapisał on: „a 
rodzice jego chodzili co roku do Jerozo-
limy na Święto Paschy”. Wiemy, że to 
wtedy dwunastoletni Jezus, konfirmant, 
nie tylko zdał egzamin, ale konfirmował 
kapłanów.   
 Patrzymy na nasze Dzieci i widzimy, 
jak się zmieniają. Rosną, nabierają sił. 
Zdobywają wiedzę i wiele potrzebnych w 
życiu umiejętności. Są mądrzy. Promie-
nieją energią. Są piękni.  
 Wypełniajcie Rodzice wszystko we-
dług Słowa Pańskiego, nie poprzestawaj-
cie na pięciolatkach czy dwunastolat-
kach, a łaska Boża będzie nad Nimi, jak 
była nad Betlejemskim Dziecięciem! 
 
Błogosławionego czasu adwentowego i 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele łask 
Bożych w nadchodzącym Nowym Roku 
2013 życzy Tadeusz Gluza 
 

 
WŁAŚCIWY WYBÓR DROGĄ DO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

 
 

„Dzielna kobieta- trudno o taką- jej 
wartość przewyższa perły” ( Prz 31,10) W 
ostatnim rozdziale Przypowieści Salo-
mona jest przedstawiony doskonały ob-
raz kobiety. Nie wiemy kim była, nie 
znamy jej imienia. Być może jest Bożym 
wzorem, ideałem godnym naśladowania. 
Czytając ostatni fragment pt. „Pochwała 

dzielnej kobiety” dowiadujemy się jaką 
była osobą. Poznajemy jej charakter, 
mądrość, zaradność, pracowitość oraz 
miłość, którą miała nie tylko dla swojej 
najbliższej rodziny, ale również  dla in-
nych, obcych, których dostrzegała w swo-
im otoczeniu. Za jej piękne i twórcze 
życie nie tylko zyskuje uznanie w domu „ 
jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej 
mąż sławi ją” (Prz 31,28), ale również 
zdobywa szacunek w społeczeństwie 
„niech ją w bramach wysławiają jej czy-
ny”(Prz 31,31) 
Co jest zatem sekretem jej sukcesu? Od-
powiedź znajdujemy w kolejnych werse-
tach „Zmienny jest wdzięk i zwiewna 
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uroda, lecz bogobojna żona jest godna 
chwały”(Prz 31,30) Słowo „bojaźń” w 
Biblii oznacza „oddawanie chwały i pełne 
czci zaufanie.” Nie powinno być utożsa-
miane z poczuciem strachu, lęku czy 
niepokoju. Bojaźń Pana jest często spo-
tykanym zwrotem w Starym Testamen-
cie. Najlepiej oddają to słowa „Teraz 
więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, 
twój Bóg. Tylko, abyś okazywał cześć 
Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko 
jego drogami, abyś miłował i służył Panu, 
swemu Bogu, z całego serca i z całej du-
szy, abyś przestrzegał przykazań Pana i 
jego ustaw „( 5 Mż 12,13) Dla naszej ko-
biety z Przypowieści Bóg jest źródłem jej 
siły, pozytywnego działania i pięknego 
charakteru. 
Księga( Prz4,23) poucza nas ”Czujniej niż 
wszystkiego innego strzeż swego serca, 
bo z niego tryska źródło życia.” Stan ser-
ca lub wnętrza człowieka określa sposób 
w jaki człowiek radzi sobie z wypełnie-
niem obowiązków codziennego życia i 
rozwiązywaniem różnych trudnych sytu-
acji. 
Znana mówczyni i misjonarka Katarzyna 
Booth  żywą więź człowieka z Bogiem 
wyraziła słowami: ”Miłość i zaufanie do 
Boga ma wspaniały wpływ na ludzką 
osobowość. Przemienia naszą naturę, 
wzmacnia pozytywne cechy tak, że w 
momentach doświadczeń i prób stają się 
bardziej żywe, ciepłe, trwałe, bardziej 
delikatne, rozumiejące Boga i drugiego 
człowieka.” 
Bóg tak stworzył kobiety, że posiadają 
one  duży wpływ na życie osób ,które są z 
nimi związane. Analizując postacie ko-
biet przedstawione na kartach Biblii, ich 
życie, charaktery, sposób postępowania i 
role jakie odgrywały w różnych sytua-
cjach odkryjemy, że ich wpływ był  pozy-
tywny, albo negatywny lub wręcz de-
strukcyjny. Wszystko zależy od wyboru, 
jakiego się dokona. Każda z nas musi 
odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakim 
Jozue skonfrontował naród izraelski: 
”Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie 

służyć… Lecz ja i mój dom służyć bę-
dziemy Panu”(Joz24,15). Tego wyboru 
nie można odkładać na później, bo  nikt z 
nas nie wie co będzie jutro. 
W Starym Testamencie jest  przedsta-
wiona historia życia kobiety o imieniu 
Rut, która podjęła osobistą decyzję i 
przyjęła Boga Izraela za swojego Boga i 
włączyła się w Jego naród. Jest to trudny 
czas w historii Izraela, ponieważ w kraju 
nastaje głód. Betlejem judzki opuszcza 
pewien mąż o imieniu Elimelech wraz z 
żoną i synami. Przybywają do Moabu. 
Jest to kraj leżący na wschód od Morza 
Martwego. Był zamieszkany przez po-
tomków Lota, bratanka Abrahama. Kiedy 
Izraelici wracają z Egiptu do Ziemi Obie-
canej mieszkańcy Moabu są jego wroga-
mi. Wśród tego ludu osiedlił się Elime-
lech wraz ze swoją rodziną. Jego synowie 
żenią się z Moabitami. Jedna z nich to 
Rut, druga Orpa. Wkrótce umiera Elime-
lech , a potem obaj jej synowie. Jego żona 
Noemi zostaje sama, w obcym kraju, 
daleko od swojej ojczyzny i Boga. To 
trudne i bolesne doświadczenie. Często 
wraca myślami do swojego domu w Be-
tlejem i zadaje sobie nieraz pytanie: czy 
zbyt pochopnie nie podjęli decyzji o wy-
jeździe, przecież mieszka teraz w kraju, 
który nie jest błogosławiony przez Boga. 
Czy jest dla niej jeszcze nadzieja na po-
prawę swojego losu, czy można zawrócić 
z drogi, która okazała się nie do końca 
szczęśliwa. Coraz bardziej jest przekona-
na o konieczności powrotu, tym bardziej, 
że dochodzą do niej wieści, że do jej kraju 
powraca dobrobyt. Noemi wyrusza w 
drogę powrotną razem ze swymi syno-
wymi. Tylko one są teraz  jej najbliższą 
rodziną i czuje się za nich odpowiedzial-
na. Doskonale zdaje sobie sprawę, że są 
Moabitami czyli pogankami. Dlatego 
ogarniają ją wątpliwości. Czy rzeczywi-
ście to dobry pomysł, że wracają razem z 
nią? Ich przyszłość będzie zależała od 
ponownego zamążpójścia, a  żaden pra-
wowierny Izraelita nie poślubi Moabitki. 
W trosce o ich przyszłość nakłania więc 
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 swoje synowe do powrotu, chociaż decy-
zja o rozstaniu nie jest łatwa. Te trzy 
kobiety łączyła serdeczna, rodzinna więź, 
a po stracie swoich mężów bardzo przy-
lgnęły do siebie. Orpa jednak  ulega 
prośbie teściowej i powraca, Rut zdecy-
dowanie zostaje i wypowiada znane sło-
wa „Nie nalegaj na mnie, abym cię opu-
ściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd 
ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamiesz-
kasz i ja zamieszkam, lud twój- lud mój, a 
Bóg twój-Bóg mój” (Rut 1,16) 
To nie tylko piękne i głębokie słowa, ale 
decyzja wyboru na resztę życia. Rut nie 
tylko chce zostać ze swoją teściową, ale 
decyduje się przyjąć Boga Izraela. 
Noemi niejednokrotnie musiała opowia-
dać o swoim kraju, Bogu i dalszej rodzi-
nie zamieszkującej Betlejem. Te opowie-
ści sprawiły, że rodzinne strony Noemi 
stały się dla Rut bliskie, a świadectwo o 
Bogu wpadło na dobry grunt jej serca. 
Chociaż początki nowego życia nie były 
łatwe. To jednak dzięki pracowitości i 
opiece Rut, życie tych dwóch kobiet sta-
wało się coraz lepsze.  
Rut ciężko pracowała, żeby nagromadzić 
żywności. Zbierała kłosy na polach w 
czasie żniw. Chociaż zgodnie z prawem 
mogła domagać się, by udzielono jej po-
mocy. Była przecież synową znanej 
wszystkim Noemi. Była nie tylko praco-
wita, ale okazywała wdzięczność za po-
zwolenie zbierania. Szybko zyskała sym-
patię nie tylko wśród pracowników, ale 
także właściciela pola, człowieka bardzo 
zamożnego i bogobojnego. Boaz jest 
również krewnym 
Noemi, a wg. prawa 
żydowskiego powinien 
obie kobiety otoczyć 

opieką. Historia tej księgi kończy się, 
kiedy Noemi trzyma na kolanach małego 
Obeda. To dziecko Boaza i Rut. „Błogo-
sławiony niech będzie Pan!” to świadec-
two wielu osób, które obserwowały koleje 
losu rodziny Elimelecha, powrót Noemi z 
Rut, oraz jej szczęśliwe zakończenie. 
Mały Obed będzie dziadkiem króla Da-
wida i będzie ważnym łącznikiem w hi-
storii Izraela i historii Bożego zbawienia. 
Decyzja Rut miała nie tylko wpływ na jej 
osobiste życie, ale również na historię 
całej ludzkości. 
Bóg nas stworzył i ukształtował. Każdy z 
nas jest niepowtarzalną i unikalną osobą. 
Nasze życie ma dla Boga ogromną war-
tość. Wykupił nas swoją krwią i pragnie 
błogosławić nasze życie. Ma dla nas 
wspaniały dar swojej ojcowskiej miłości. 
Tylko ta miłość ma moc przemieniać 
nasze serca. Zmieniają się priorytety, cele 
życiowe i sposoby reagowania. Ap. Paweł 
był tym, który osobiście przeżył cud 
przemiany serca pod wpływem Bożej 
miłości. Serce dotknięte Bogiem napełnia 
się miłością, która jest cierpliwa, nie jest 
zazdrosna, zarozumiała, nie jest dumna 
ani arogancka. Nie obstaje uparcie przy 
swoim. Nie unosi się i nie myśli nic złego. 
Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale 
raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, 
wszystkiemu wierzy, wszystkiego się 
spodziewa, wszystko znosi (1Kor 13,4-
6).Tylko taka miłość czyni człowieka 
zdolnym do dobrych wyborów i od nas 
zależy czy chcemy otworzyć swoje życie 
dla tej nieprzemijającej miłości. 

                                                                                    
Henryka Szarzec 
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RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH 
 

 „KOŚCIÓŁ, KTÓRY CZYNI 
UCZNIAMI” 

– SPOTKANIE RODZINNE 
 Z ŁUKASZEM BUJOK 

 
Gościem wrześniowego spotkania ro-

dzinnego był Łukasz Bujok, pracownik 
Ruchu Nowego Życia – organizacji, która 
na świecie jest znana jako Campus 
Crusade for Christ. Organizacja ta 
ma na celu docieranie z Ewangelią do 
różnych segmentów społeczeństwa: do 
studentów, pracowników naukowych, 
nauczycieli, biznesmenów, małżeństw, 
sportowców. Obecnie Łukasz pracuje 
jako trener mentalny Korony Kielce oraz 
głosi Ewangelię w środowiskach sporto-
wych. 

Temat, który poruszył nie dotyczył 
jednak jego pracy wśród sportowców. 
„Kościół, który czyni uczniami” to zada-
nie dla każdego, kto przyjął Ewangelię 
Jezusa Chrystusa. Niezależnie czy na-
szym polem misyjnym jest nasz dom, 
rodzina, dzieci, znajomi czy współpra-
cownicy – Biblia wzywa wszystkich nas 
do jej czytania, studiowania i przekazy-

wania innym, gdyż „Całe Pismo przez 
Boga jest natchnione i pożyteczne do 
nauki, do wykrywania błędów, do po 

 
 
prawy, do wychowywania w sprawie-
dliwości, aby człowiek Boży był dosko-
nały, do wszelkiego dobrego dzieła 
przygotowany.” (II Tym. 3/16-17)  

W księdze Ezdrasza możemy przeczy-
tać krótkie świadectwo, które także dla 
nas może – i powinno – stać się inspira-
cją: „Ezdrasz bowiem postawił sobie za 
cel zbadać zakon Pański i wprowadzić 
go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego 
postanowień i praw.” (Ezd 7/10) Tak 
samo jak Ezdrasz – jesteśmy wezwani, 
aby: 
� zbadać Słowo Boże, 
� wprowadzić go w czyn w swoim życiu, 
� przekazywać innym to, co poznaliśmy 
i przeżyliśmy. 

Często priorytety naszego życia nie 
pozwalają na realizację tych trzech rze-
czy. Wtedy prędzej czy później także do 
nas będą się odnosić słowa zapisane w 
Liście do Hebrajczyków 5/11-14. Inny 
przykład możemy przeczytać w księdze 
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Sędziów, 2/6 – 13. Zachęcam do 
przeczytania tych fragmentów i 
mądrego wykorzystania najcen-
niejszej rzeczy w naszym życiu – 
darowanego nam czasu. 

                                                                                                                  
lk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KONFIRMANCI NA WYSTAWIE 
 O BIBLII 

 
W dniu 18 września grupa tegorocz-

nych konfirmantów odwiedziła wiślań-
skie Muzeum Beskidzkie, aby zapoznać 
się z niezwykłą wystawą dotyczącą Biblii 
ze zbiorów pastora Henryka Patryarchy. 
Na wystawie zobaczyliśmy m.in.: mate-
riały z których wykonywano Biblie i na 
których je przepisywano. Mogliśmy zo-
baczyć najmniejszą Biblię świata,  Biblię 
ważącą 15 kg, Pismo Święte, które ma już 
ponad 430 lat, fragment Pisma Świętego 
ocalany z Getta Warszawskiego, kolekcję 
znaczków pocztowych, których motywem 
jest Biblia, wiele różnych tłumaczeń, 
przekładów i wydań Pisma Świętego. 
Wystawa z wspaniałym komentarzem, 
pastora Henryka Patryarchy - właściciela 
wszystkich eksponatów, zrobiła na 
wszystkich ogromne. Było to niesamowi-
te, zobaczyć tyle różnych Biblii w jednym 
miejscu. Jesteśmy także pod dużym wra-

żeniem osoby pastora Henryka Patryar-
chy.  
 

OZME 2012 W WĘGROWIE! 

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewan-
gelickiej odbył się w dniach od 28 do 30 
września w Węgrowie (woj. mazowiec-
kie), w jednej z najstarszych parafii na-
szego Kościoła. Hasło OZME 2012 
brzmiało: "Kocha, lubi, szanuje...".' Pro-
gram obejmowały: koncerty, filmy, czas 
modlitwy, spotkania, seminaria, warszta-
ty, wykłady i nabożeństwo. Rozegrano 
turniej piłki nożnej, w którym zwyciężyła 
parafia z Żor (ale naszym chłop-
com również nie brakowało zapału). 
W tym samym czasie inni uczestnicy 
wybrali się na zwiedzanie Obozu Zagłady 
w Treblince oraz mogli doświadczyć du-
chowości prawosławia na górze Grabar-
ce. Kazanie w niedzielnym nabożeństwie 
wygłosił bp Jerzy Samiec. ,,Wezwał w 
nim młodzież do osobistej refleksji nad 
ich duchowym życiem i relacją z Chrystu-
sem.'' 

Joanna Czyż, Ewa Jakubik 
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DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW 

 
„Błogosław, duszo moja, Panu i 
wszystko co we mnie imieniu jego 
świętemu! Błogosław, duszo moja, 
Panu i nie zapominaj wszystkich do-
brodziejstw Jego! On ratuje od zguby 
życie twoje, On nasyca dobrem życie 
twoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, 
cierpliwy i pełen dobroci. Błogosław-
cie Panu wszystkie zastępy Jego! Bło-
gosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, 
Błogosław duszo moja Panu!”                                                                         
Psalm 103,1.2.4.5.8.21.22; 

 
30 września br. w Cisownicy jaki i w 

całym Kościele obchodziliśmy Dzięk-
czynne Święto Żniw. Kościół był pięknie 
ustrojony, na ołtarzu chleb, wokół ołtarza 
dary ziemi przyniesione przez dzieci, jak 
zwykle śpiewał także chór, a wszyscy 
uczestnicy nabożeństwa skupieni i prze-
pełnieni wdzięcznością przeżywali to 
świąteczne, dziękczynne nabożeństwo. 
Dziękowaliśmy Bogu Wszechmogącemu 
za życiodajny cud stworzenia, za chleb, 
którym każdego dnia nas obdarowuje, ale 
także rolnikom za ich pracę, trud i znój. 
W trakcie nabożeństwa usłyszeliśmy też 
piękne słowa pieśni Jana Kochanowskie-
go:  

„Czego chcesz od nas Panie, za Twe 
hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie 
masz miary?(...) 

Złota też, wiem nie pragniesz, bo to 
wszystko Twoje, 

Cokolwiek na tym świecie człowiek 
mieni swoje. 

Wdzięcznym Cię tedy sercem , Panie, 
wyznawamy, 

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie 
znamy.”                                                                                      

ŚE 248, 1,2; 
Przy wyjściu z kościoła można było 

otrzymać symboliczny mały chleb. Po 
nabożeństwie zaś odbyło się spotkanie w 
sali parafialnej przy domowym chlebie, a 
do tego „swojskie”: masło, smalec, miód i 
serów chyba cztery rodzaje, a wszystko to 
dary od naszych parafian, za które raz 
jeszcze serdecznie dziękuję.  

 
SPOTKANIE DLA MĘŻCZYZN 

 

 
Czterech mężczyzn, jedno powołanie: 

służyć i chronić. Jako oficerowie broniący 
prawa, stawiają czoła zagrożeniu każdego 
dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w 
ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze 
swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej 
walki rodzi się decyzja, która całkowicie 
odmienia ich życie. Tak w czterech zda-
niach można streścić film, który mogli-
śmy obejrzeć 6 października podczas 
pierwszego w naszej parafii spotkania dla 
mężczyzn. 
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Film ten poruszał ważne problemy na-
szego życia: Jakie są nasze priorytety? 
Kim jesteśmy w naszych rodzinach? Co 
możemy dać naszym dzieciom? Oczywi-
ście tych pytań jest całe mnóstwo i praw-
da jest taka - często o tych sprawach za-
pominamy. Troska o byt i zapewnienie 
odpowiednich warunków życia, zabiega-
nie, brak jasno określonych życiowych 
celów i często zwykłe wygodnictwo spra-
wiają, że wiele spraw, za jakie jesteśmy 
odpowiedzialni jako mężczyźni przeno-
simy po cichu czy to na inne osoby - żo-
ny, dziadków czy na instytucje. Sądzimy, 
że szkoła wychowa nasze dzieci, a lekcje 
religii uczynią z naszych dzieci chrześci-
jan i nauczą szacunku do ludzi i do Boga. 
No niestety - tak to nie działa. Dlatego 
ważne jest często sobie o tym przypomi-
nać i mądrze realizować Boży plan dla 
mężczyzny. Mężczyzny jako głowy rodzi-
ny. Jako przywódcy. Jako tego, który 
nadaje kierunek życiu całej swojej rodzi-
ny. Tego, który sam daje przykład jak 
należy szanować innych, jak postępować, 
gdy się względem kogoś zawiniło, jak 
przebaczać tym, którzy zawinili wzglę-
dem nas, jak zachowywać się w sytua-
cjach kryzysowych... Czytając katechizm 
ks. dr Marcina Lutra co kawałek możemy 
przeczytać: "Jak ojciec rodziny nauczać 
powinien swoich domowników." Tak, 
tak, czasy się zmieniły. Już się "nie 
pchamy" do tego nauczania. Jak tam 
panowie, mylę się? Dziś od tego mamy 
wykształconych specjalistów, którzy nas, 
nieprzygotowanych do tego wyręczą, 
prawda? Mimo, że kontekst tematu jest 
jak widać bardzo poważny a w czasie 
projekcji filmu niejednemu z nas zakręci-
ła się w oku łza, spotkanie przebiegło w 
rodzinnej i miłej atmosferze. Był pop-
corn, pyszna pizza, ciasta i długie roz-
mowy do późnej pory. Pozostaje tylko 
mieć nadzieję, że taka chwila zatrzyma-
nia się i zastanowienia nad sobą pomoże 
nam coś zmienić, coś poprawić, stać się 
lepszym ojcem, mężem. Także nadzieję, 
że niedługo znów się spotkamy na kolej-

nym spotkaniu dla mężczyzn, na które 
wszystkich panów - i tych młodszych i 
tych starszych - serdecznie zapraszamy. 
Naprawdę warto!!! 

 
KONCERT TOMASZA ŻÓŁTKO 

 
  Wspólne myśli, Listy do Karoliny, 
Dominika z wyspy poszukiwaczy 
prawd, Klatka skandalu, W poprzek, 
Targ mięsny, Krótkie wyprawy w ko-
smos, Nienasycenia, Bezsenność i kurz, 
Może ostatni taki głupiec – oto tytuły 
płyt które wydał! I wszystko już wiadomo 
artystą, który koncertował 21 październi-
ka w kościele ap. Jana Chrzciciela w Ci-
sownicy był Tomasz Żółtko! 

 
W wikipedii, czyli internetowej wolnej 

encyklopedii pod hasłem Tomasz Żółtko 
możemy między innymi przeczytać: mu-
zyk, kompozytor, poeta i publicysta. Kon-
testator narodowych słabości, ale jedno-
cześnie liryczny poeta, piewca powrotu 
do normalności, wrażliwości i życia opar-
tego na refleksji, także teologicznej. W 
jego repertuarze znajdują się i piosenki z 
tekstami typowo lirycznymi, dotykające 
tej misternej więzi człowieka i Boga, ale 
jednocześnie ukazuje także bardzo do-
sadnie zaistniałą rzeczywistość dnia co-
dziennego. W latach 90-tych podbił listy 
przebojów balladą "Kochaj mnie i doty-
kaj" która przez blisko 30 tygodni gościła 
w gorącej dziesiątce Muzycznej Jedynki, 
stając się ogólnopolskim przebojem. To 
wszystko sprawia, że Tomasz Żółtko jest 
jedną z najbardziej barwnych i niekon-
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wencjonalnych postaci współczesnej 
chrześcijańskiej piosenki autorskiej.  

Koncert był wspaniały, jak to jeden z 
uczestników określił niezmiernie udany. 
Usłyszeliśmy utwory zarówno całkiem 
nowe, które ukażą się dopiero na nowej 
płycie jak i wszystkim znane przeboje: 
wspomniana już ballada Kochaj mnie i 
dotykaj czy Po prostu z Jezusem żyć. Do 
tego trochę poezji, kilka ciekawych wręcz 
osobistych refleksji, a także żywy i bezpo-
średni kontakt ze słuchaczami, którzy w 
dużej licznej (ponad 100 osób) stawili się 
na koncercie. 
To wszystko sprawiło, iż wszyscy wycho-
dzili zadowoleni, pełni wrażeń i przemy-
śleń dotyczących naszych codziennych 
relacji z Bogiem. Ktoś kiedyś powiedział, 
że: Śpiew, muzyka sprawia, że z naszego 
życia zrzucona zostaje pajęczyna co-
dzienności. Myślę, że wielu z nas podczas 
tego koncertu właśnie  tego doświadczy-
ło. Występ, muzyka, słowa, poezja Tomka 
sprawiły, że nasze serca zostały odkurzo-
ne z naszej pajęczyny codzienności. I za 
to serdecznie Tomku, dziękujemy! 

xmt 
 

WYCIECZKA PARAFIALNA DO 
ZABRZA I MIECHOWIC 

 
Dnia 27 października grupa około 30-

stu parafian zebrała się punktualnie o 
godzinie 8.00 przed kościołem w Cisow-
nicy. Celem naszej wycieczki była zabyt-

kowa kopalnia Guido w Zabrzu oraz 
zwiedzenie dziedzictwa Matki Ewy i ko-
ścioła w Bytomiu – Miechowicach. Po-
wtórzyliśmy tym samym wiosenną trasę 
wycieczki naszych konfirmantów.  

Po ponad godzinie drogi, dotarliśmy 
na miejsce, gdzie czekali na nas prze-
wodnicy. Przed wejściem do kopalni 
każdy obowiązkowo założył ochronne 
kaski, tak więc starannie ułożone fryzury 
poszły na marne. Najpierw zjechaliśmy 
170 metrów pod ziemię, następnie na 
głębokość 320 metrów. Przewodnik jak 
najlepiej starał się przybliżyć pracę gór-
ników. Największą atrakcją, szczególnie 
dla dzieci, była przejażdżka podziemną 
kolejką. Dwie godziny zwiedzania zrobiły 
swoje i nieco zmęczeni udaliśmy się na 
obiad podczas którego ksiądz Jan Kurko 
przedstawił historię miechowickiej para-
fii. Po pysznym posiłku udaliśmy się do 
remontowanego kościoła. Dom, w któ-
rym mieszkała Matka Ewa był równie 
skromny, jak ona sama. Następnie prze-
szliśmy na grób Matki Ewy, jednak pada-
jący deszcz i niska temperatura sprawiła, 
że wszyscy szybko przemknęliśmy do 
budynku Domu Opieki. Starsi ludzie 
przywitali nas bardzo serdecznie. Ksiądz 
Kurko opowiedział o działalności Matki 
Ewy, o jej poświęceniu i wielkiej hojno-
ści. Wszyscy możemy być zbudowani jej 
postacią. Szkoda tylko, że w wyniku dzia-
łalności kopalni wiele budynków zostało 
bardzo poważnie uszkodzonych, a ich 
naprawa kosztować będzie wiele czasu, 
pracy i pieniędzy. Na koniec ksiądz za-
prosił nas na gorącą kawę i herbatę, pod-
czas której wyraził swoje zadowolenie z 
naszych odwiedzin. Około 19 dotarliśmy 
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do Cisownicy. Dziękujemy Bogu za pro-
wadzenie w podróży, wspólnie spędzony 
czas oraz osobę Matki Ewy. 

 
NOC Z LUTREM 

 
Dnia 31 października b.r. odbyła się 

kolejna już ,,Noc z Lutrem''. Od godziny 
18.00-21.00 prowadzone były animacje 
średniowieczne. 
Program obejmował: 
-nauka tkania na najprostszym krośnie 
Bardku 
-gry i zabawy średniowieczne 
-historyczna strzelnica (łucznictwo, tre-
busz) 
-pisanie współczesnych tez, 
W godzinach od 21.00-23.00 pod hasłem 
,,Nowe odrodzenie'' w kościele odbyło się 
spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwą i 
śpiewem. Spotkanie to poprowadził 
Grzegorz Giemza. Nabożeństwo Refor-
macyjne zakończyło się Wieczerzą Pań-
ską. 

 
Joanna Czyż, Ewa Jakubik 

 

 
 

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W ZIEMI 
ŚWIĘTEJ  

– SPOTKANIE RODZINNE 
O IZRAELU 

 

Ziemia Święta. Czytamy o niej, słu-
chamy podczas nabożeństwa, oglądamy 
filmy o tematyce biblijnej. Każdy ma o 
niej swoje wyobrażenie. Któż z nas nie 
marzy skrycie o podróży do Ziemi, która 
była niemym świadkiem narodzin naszej 
wiary? Któż nie chciałby przemierzać 
dróg, którymi chodzili Patriarchowie, 
podziwiać krajobrazy, w które wpatrywali 
się Sędziowie i Prorocy, być w tych sa-
mych miejscach, gdzie nauczał Pan Je-
zus. Być tam, gdzie TO wszystko się wy-
darzyło. Dotykać TEGO miejsca,  kryje 
ono bowiem największą tajemnicę życia , 
śmierci i zmartwychwstania. 
 Najlepszym dowodem na to, że po-
dróż do Izraela jest dla każdego człowie-
ka wielkim przeżyciem, było ostanie spo-
tkanie rodzinne, na którym ks. Tomasz 
Bujok wraz z żoną  Anną  dzielili się swo-
imi wrażeniami z pobytu w Ziemi Świę-
tej. Z zaciekawieniem oglądaliśmy piękne 
zdjęcia Bazyliki Narodzenia w Betlejem, 
Góry Oliwnej, Jerozolimy, Ściany Płaczu, 
Golgoty i wielu innych znanych nam z 
historii biblijnych miejsc. Ksiądz Tomasz 
podkreślał, że wyprawa ta zweryfikowała 
jego wcześniejsze wyobrażenia o tej Zie-
mi, a zwłaszcza o Jerozolimie, która go 
oczarowała, zachwyciła, a przede wszyst-
kim pomogła poczuć atmosferę opisa-
nych w Biblii zdarzeń i zrozumieć czas, w 
którym słowo nabierało mocy.  
 Swoimi przeżyciami podzieliła się 
również inna uczestniczka tej wycieczki - 
nasza parafianka pani Jolanta Woźniak, 
która opisała tę podróż w kategoriach 
doznania zbliżającego do Boga, przez co 
żadna wyprawa nie może równać się z 
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podróżą do Ziemi Świętej. 
 Natomiast pani pastorowa opowie-
działa nam o nieporozumieniach i nie 
najlepszej współpracy chrześcijan, którzy 
odpowiedzialni są za opiekę nad tymi 
szczególnymi zabytkami. 
 
Trzeba też pamiętać, że w całym regionie 
sytuacja jest bardzo napięta i niespokoj-
na. Od kilku dni  napływają przerażające 
wiadomości z Izraela i Strefy Gazy. Na 
ziemi, którą Żydzi, chrześcijanie i mu-
zułmanie nazywają Ziemią Świętą, znowu 
giną ludzie. Co możemy zrobić? Przecież 
to są sprawy dotyczące polityki, przy-
wódców państw. W tej chwili właściwie 
nic poza tym, że nie będziemy zgadzać się 
na antysemickie komentarze w naszych 
domach, antysemickie wyzwiska na uli-
cach, w sklepach czy autobusach. W taki 
sposób okażmy szacunek Izraelowi jako 
narodowi, który jest nadal wybrany przez 
Boga. Módlmy się o pokój dla Izraela. 

                                                                                                        
S.M. 

 
WYCIECZKA PAŃ DO SKLEPU 

IKEA 
 

W sobotę 17 listopada, kiedy przez Ci-
sownicę zaczęły przejeżdżać samochody 
biorące udział w 38 Rajdzie Barbórki, 
grupa Pań wyruszyła busem do Katowic. 
Celem tego wyjazdy były zakupy w skle-
pie IKEA. 
Najpierw udałyśmy się do kawiarni, gdzie 
wzmocniłyśmy się kawą i ciastkiem. Po-
tem rozpoczęłyśmy oglądanie ekspozycji i 
planowanie zakupów. Każda z nas zaku-
piła "coś" dla swojego domu, a wspólnie z 
panią pastorową wybrałyśmy artykuły 
gospodarstwa domowego dla Parafii, 
m.in. dzbanki i cukiernice. Z wielkim 
trudem udało nam się wszystko zapako-
wać do samochodu i po południu wróci-
łyśmy do domu. W drodze powrotnej 
wszyscy uczestnicy (razem z kierowcą) 
zgodnie stwierdzili, że zakupy w sklepie 

IKEA były bardzo udane i zrodziły się 
plany kolejnych wyjazdów.  
Kiedy przyjechałyśmy do Cisownicy, 
trasę rajdu pokonywał ostatni samochód. 

                                                                                      
Uczestniczka 

 
MIĘDZYPARAFIALNE SPOTKANIE 

KOBIET 
 

 W dniu 23 listopada odbyło się w 
Cisownicy kolejne między parafialne 
spotkanie kobiet w którym uczestniczyły 
panie z Cieszyna, Cisownicy, Ustronia, 
Polany, Lipowca. Spotkanie rozpoczęła i 
prowadziła p. Danuta Brudny. W czasie 
spotkania pani Irena Grzegorzek  z Cie-
szyna przedstawiła rozważanie - referat 
oparty na fragmencie 13 rozdziału Dzie-
jów Apostolskich.  Później panie dzieliły 
się swoimi spostrzeżeniami i ciekawymi 
przemyśleniami. Dopełnieniem tych 
duchowych przeżyć był śpiew i modlitwa. 
Zaś przy kawie, ciastach i kanapkach 
panie dzieliły się swoimi doświadczenia-
mi i przeżyciami ostatnich tygodni. My-
ślę, że był to dobry czas spotkania ze 
Słowem Bożym, czas społeczności, mo-
dlitwy i wzrastania w wierze. 

 
BOHATEROWIE WIARY – 

 EWANGELIZACJA PARAFIALNA 

  
 Każdy z nas wie, jak trudno jest wie-
rzyć w Boże obietnice, gdy wszystkie 
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okoliczności wskazują na coś innego. W 
momentach trudnych dla naszego życia, 
a szczególnie w sytuacjach kryzysowych 
można przyjąć dwie skrajne postawy- 
jedna z nich to powrót do Boga, druga to 
zupełny odwrót od Niego w złości, oskar-
żeniu Go o wszystkie nieszczęścia.  
W każdej sytuacji Bóg daje nam wolność 
wyboru, a nasze decyzje kształtują za-
równo nas samych, jak i historię naszego 
życia. Gdzie zatem szukać praktycznego 
wzoru i dobrych rozwiązań?  
 Na to i wiele innych fundamentalnych 
pytań dotyczących wiary można było 
znaleźć odpowiedź podczas trzydniowej 
ewangelizacji , na której usługiwał ks. 
Leszek Czyż z Wisły Malinki, natomiast 
podsumowujące ewangelizację nabożeń-
stwo poprowadził proboszcz naszej para-
fii ks. Marek Twardzik. Obaj mówcy wy-
raźnie podkreślili, iż w rozwiązywaniu 
problemów nie ma lepszych wzorców od 
tych, które daje nam Biblia. 
 Ksiądz Leszek Czyż na przykładzie 
dwóch bohaterów wiary Noego i Samso-
na udowodnił, że warto ufać Bogu, nawet 
wtedy, gdy jego polecenia wydają się nam 
być absurdalne. „Noe chodził z Bogiem” 
(1 Mojż. 6, 9 ) i do końca  wierzył, że sta-
nie się tak, jak On powiedział. Boża łaska 
nie narzuca wyboru, tak naprawdę decy-
zja należy do nas. Noe znalazł się we-
wnątrz arki, na pewno zachęcał innych, 
lecz nikogo nie mógł przymusić do sko-
rzystania z ratunku, każdy z nas sam 
musi wybrać. 
  W historii kolejnego bohatera ks. 
Leszek przestrzegał nas, jak bardzo łatwo 
sprzeniewierzyć otrzymane przez Boga 
dary. Samson wskutek swojej lekkomyśl-
ności, naiwności i uleganiu żądzom zna-
lazł się w tragicznym położeniu, upadł na 
przysłowiowe samo dno, ale dopiero 
wtedy zrozumiał, że jego siła nie tkwiła 
we włosach , były one tylko zewnętrznym 
jej znakiem. Tak naprawdę  nadprzyro-
dzona moc Samsona miała swe źródło w 
Bogu. Pomimo wszystko, Bóg z niego nie 
rezygnuje, daje mu szansę, którą Samson 

wykorzystuje.  Choć zginął wraz z Filisty-
nami, odniósł zwycięstwo - odszedł po-
jednany z Bogiem. Miał być wzorem, stał 
się przestrogą. - Nie ignorujmy tej lekcji- 
zachęcał nas ks. Leszek. 
 Niedzielne kazanie ks. Marka  po-
święcone było Mojżeszowi. Na przykła-
dzie tego bohatera wiary przekonaliśmy 
się, że jeśli Bóg powołał nas do konkret-
nego zadania, to wyposaży nas we 
wszystko, co będzie nam potrzebne do 
jego wykonania. Czasem wydaje nam się, 
że to powołanie  przerasta nasze możli-
wości i tak jak w przypadku Mojżesza jest 
nam bardzo trudno, bo zaufanie Bogu i 
oddanie mu swego życia nie jest proste. 
Mimo to poddajmy się Jemu, a On zmie-
ni nas samych i wniesie w nasze życie 
wielkie błogosławieństwo. 
 Jeśli ktoś chciałby bardziej zgłębić 
poplątane życiowe losy tych i innych 
biblijnych bohaterów wiary, może to 
uczynić za pomocą książki ks. Leszka 
Czyża pt. Bohaterowie wiary. Jest to po-
zycja nie tylko głęboka, ale jednocześnie 
zrozumiała i przyjemna w lekturze. 
 To był wspaniały czas. Dziękujemy 
Bogu za każdego, kto poprzez modlitwę 
oraz osobiste zaangażowanie pomógł w 
organizowaniu ewangelizacji. Szczególnie 
pragniemy podziękować naszym go-
ściom: ks. Leszkowi Czyżowi i zespołowi 
Cześć z Wisły Malinki, a także zespołowi 
młodzieżowemu i chórowi z naszej para-
fii. Wasza służba jest dla nas wielkim 
błogosławieństwem. 

S.M. 
 

WYCIECZKA DO WIEDNIA 
 

W sobotę 1 grudnia pojechaliśmy na 
jednodniową wycieczkę do Wiednia. Po 
niespełna pięciu godzinach jazdy autoka-
rem dotarliśmy na przedmieście stolicy 
Austrii, skąd metrem udaliśmy się do 
centrum. 
 Parlament, Ratusz, katedra Św. Stefa-
na, Hofburg (dawna siedziba rodu Habs-
burgów), gmach Opery Narodowej to 
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tylko niektóre zabytki, które mogliśmy 
podziwiać. 
 Po zmroku Wiedeń zmienił swoje 
oblicze oczarowując nas świetlnymi de-
koracjami.  
Ulice starego miasta ozdobione były 
świecącymi żyrandolami, dzwonami, 
choinkami i czerwonymi kulami. 
 Na koniec naszego pobytu w tym 
pięknym mieście poszliśmy na Wiedeński 
Plac Ratuszowy, który w okresie adwentu 
zamienia się w krainę baśni dzięki jar-
markowi z licznymi stoiskami oferujący-
mi ozdoby choinkowe, słodycze i napoje 
rozgrzewające.  
 Pełni wrażeń szczęśliwie wróciliśmy 
do Cisownicy jeszcze przed północą. 
 Chciałabym podziękować pastorowej 
Katarzynie Twardzik za zorganizowanie 
wspaniałej wycieczki do Wiednia. 

                        
Uczestniczka 

 

n 
ADWENTOWE SPOTKANIE DLA 

SENIORÓW  
 

W drugą niedzielę Adwentu, 9 grud-
nia odbyło się tradycyjne już adwentowe 
spotkanie seniorów. Główną częścią spo-
tkania było nabożeństwo spowiednio-
komunijne, które uświetnione zostało 
występem naszego chóru. Druga część 
miała zaś miejsce w sali parafialnej. Tam 
też po powitaniu i modlitwie mogliśmy 

zasiąść do pysznego obiadu przygotowa-
nego specjalnie dla seniorów przez nasze 
panie. Później nasz gość ks. Jan Kozieł 
podzielił się refleksja emeryta, który ma 
czas na czytanie, co bardzo sobie ceni.  

 
Słowa pozdrowienia wypowiedział także 
pan dyrektor Tadeusz Gluza, a pani He-
lena Wróbel jak zwykle wygłosiła oko-
licznościowy wiersz pt.: Przemijanie: 
  

Pulsują źródła, z nurtym płynie rzeka, 
Tak mijają lata i całe stulecia. 
Łańcuch gór dokoła, to świadkowie 
niemi, 
Tych wszystkich pokoleń, które  
przeminęły. 
Przemija czas jak woda, kończy się 
człowieka uroda. 
Jest życiem sterany, chce ukojić swe 
rany, 
Ale czas przemijania, wszystko co 
chore odsłania. 
Chce starość przezywać dostojnie 
I odejść kiedyś spokojnie. 
Choćbyś miał ciężar jak głaz na  
sumieniu, 
Możesz go pokonać w Jezusa Imieniu. 
On odpuszcza wszystkie winy, 
Za Jego dobroć szczerze Go wielbimy. 
Szanujmy Boże obietnice i plany, 
Bo tylko jednego, jedynego Boga  
mamy. 
Wigilijny wieczór się zbliża, 
Miłość Boża to cud nad cudy, 



19    INFORMATOR PARAFIALNY  nr 4/2012       

Do Betlejem zdążają wszystkie ludy. 
Zerwij się w Duchu, zdążaj Godowo, 
Idź do Betlejem ciągle na nowo! 
  
 
Przez cały czas w miłej atmosferze 

trwały rozmowy co rusz przerywane pie-
śniami adwentowymi. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 

okolicznościowy prezent, którym były 
ciasteczka do popołudniowe kawy lub 
herbaty.  

Bardzo serdecznie dziękuję naszym 
seniorom za przybycie oraz  wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do tego, aby to spotkanie mogło się 
odbyć. 

 
 
 

KĄCIK KULINAKĄCIK KULINAKĄCIK KULINAKĄCIK KULINARRRRNYNYNYNY 

 
 
Ciasteczka orzechowe, laskowe -  chlebiczki  
(od pani Hani Goryczki) 
 
-30 dkg orzechy laskowe mielone                                     
-30 dkg cukier  
20 dkg masła  
Wszystkie składniku dobrze wymieszać, 
 uformować malutkie kulki i upiec.  
 
Bomby z płatków owsianych:                           Śnieżne ciasteczka: 
(od pani  Danki Niemiec, przepis  z 1944r.)          (od pani Ani Koneckiej ) 
 
-25 dkg płatków owsianych zmielonych          -25 dkg masła,  -8 dkg cukier 
-10 dkg masła                                                        -12 dkg orzechy posiekane – nie mielone 
-10 dkg cukru pudru                                            - 28 dkg mąka 
-2 łyżki kakao                                                        -1 łyżeczka proszku do pieczenia 
-trochę śmietany kwaśnej, spirytus,                  Masło i cukier ucierać mikserem, 
-cukier kryształ do obtaczania kulek.                dodawać mąkę, proszek do pieczenia, 
                                                                                  orzechy, zagnieść zwarte ciasto, 
Wszystko dobrze wymieszać, robić kulki,        zrobić kulki, upiec, 
obtaczać w cukrze , układać na tackę                zostawić do ostygnięcia na blaszce, 
i odłożyć do miejsca zimnego.                            pocukrować cukrem pudrem.  
 

 
ŻYCZYMY  SMACZNEGO!!!  
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Witajcie w nowym roku! MoŜe niektórzy z Was dziwią się, dlaczego                      
w grudniu jest juŜ nowy rok. PrzecieŜ jego początek świętujemy 1 stycznia. 
Macie rację. Al.  i ja ją mam, witając nowy rok w grudniu. Dlaczego? W 
styczniu witamy nowy rok KALENDARZOWY, a w grudniu nowy rok KO-
ŚCIELNY. Rok kościelny rozpoczyna się czasem adwentu, który poprzedza 
Święta BoŜego Narodzenia. W tym roku Adwent zaczął się w niedzielę 2 
grudnia. MoŜe w Waszych domach pojawiły się wieńce adwentowe, na któ-
rych zapalamy świece w kaŜdą kolejną niedzielę. PoniŜej teŜ mamy nasz „ką-
cikowy” wieniec adwentowy. Uzupełnijcie go i pokolorujcie zgodnie z pole-
ceniem. 
 

 
Pokoloruj obrazek i dorysuj płomień nad kaŜdą świecą.                                                  

Narysuj siebie, jako osobę trzymającą wieniec. 

Kącik dla 

dzieci 
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W okresie adwentu powinniśmy pamiętać nie tylko o świątecznych zaku-
pach, porządkach czy szukaniu najfajniejszego prezentu. Powinien to być 
przede wszystkim czas przygotowania się na przyjście Zbawiciela, którego 
kolejne urodziny obchodzimy 25 i 26 grudnia, poniewaŜ w tych dniach wypa-
dają, tak bardzo przez wielu wyczekiwane, Święta BoŜego Narodzenia. Czy 
pamiętacie, kto powiedział ludziom o tych wyjątkowych narodzinach? Zrobiła 
to właśnie ta postać, którą moŜecie pokolorować, zgodnie ze wskazaniami 
symboli. 

 
 

* 
 
 

Ŝółty = 
 
 

niebieski 

Pokoloruj anioła 

 1 stycznia rozpoczniemy nowy rok – 2013. MoŜe niektórzy z Was będą 
planować jakieś zmiany w tym nowym roku. Ale nim zaczniecie spisywać 
listy postanowień, przeczytajcie opowiadanie o noworocznych planach pew-
nego chłopca. 
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NOWOROCZNE PLANY WOJTKA 
 

 Pozwólcie, że przedstawię Wam Wojtka. Wojtek chodzi do 3 klasy szkoły podsta-
wowej, ma brązowe włosy, lekko zadarty nos, brązowe oczy. Mieszka w domu                        
z niewielkim ogrodem, w którym stoi jego ulubiona huśtawka. Teraz nie może z niej 
korzystać, bo przecież dookoła leży śnieg i jest za zimno. W końcu jest zima. Wojtek 
ma młodszego brata, Jacka, z którym lubi się bawić. Czasami. Choć rodzice namawia-
ją go, żeby częściej spędzał czas z braciszkiem, Wojtek uważa, że zbyt często nie po-
winien tego robić. Może zapytacie dlaczego? Już Wam odpowiadam. Po prostu Woj-
tek uważa, że Jacek jest za mały, żeby się z nim bawić. W końcu ma tylko 4 lata. Kto 
to widział, żeby uczeń klasy 3 szkoły podstawowej spędzał czas na zabawach z takim 
maluchem!  
 Wojtek oprócz huśtawki lubi, kiedy przyjeżdża do ich domu babcia Jadwiga. Bab-
cia zawsze przywozi ze sobą ciekawe prezenty, które trudno zobaczyć w zwykłym 
sklepie. Wojtek już wiele razy pytał babcię, gdzie kupuje takie fajne rzeczy, ale w od-
powiedzi słyszy zawsze to samo słowo – tajemnica. Więc kiedy zbliżały się święta 
Bożego Narodzenia, Wojtek nie mógł się doczekać wizyty babci Jadwigi. Każdego 
wieczoru, przed zaśnięciem zastanawiał się, co przywiezie ze sobą babcia. I kiedy w 
końcu babcia wysiadła z taksówki przed ich domem, Wojtek był bardzo, ale to bardzo 
szczęśliwy. Oczywiście wiedział, że prezenty babci Jadwigi zobaczy dopiero w wigilij-
ny wieczór, ale i tak był bardzo szczęśliwy, przecież babcia oprócz fajnych prezentów, 
opowiadała mu zawsze niesamowite historie. Nikt nie potrafił opowiadać tak, jak 
babcia Jadwiga. 
 Babcia przywitała się z wszystkimi domownikami bardzo serdecznie, nawet z  tym 
maluchem Jackiem! Potem pokazał dużą torbę i powiedziała: 
- Czy wiecie moi drodzy, co tu mam? – 
- Pewnie prezenty! – zawołał Wojtek. 
- Masz rację, mój kochany. Ale czy wiesz też, kiedy będziecie mogli je pooglądać? – 
zadała kolejne pytanie. 
- Oczywiście, że wiem babciu. Po wigilijnej wieczerzy! – odpowiedział Wojtek ze 
śmiechem. Babcia zawsze pytała o to samo, a on zawsze jej tak samo na te pytania 
odpowiadał. 
- Doskonale, mój kochany. A teraz pomóż zanieść mi moje bagaże do pokoju. Jestem 
trochę zmęczona podróżą – poprosiła wnuczka babcia Jadwiga. 
Wojtkowi nie trzeba było dwa razy powtarzać tej prośby. Z ochotą pobiegł do pokoju 
babci z jej bagażami, myśląc po drodze, że ten maluch Jacek nie może nawet pomóc 
babci, a on już może. 

Czas do wigilii upłynął bardzo szybko, a po uroczystej kolacji przyszła kolej na od-
pakowywanie prezentów. Ten od babci Jadwigi Wojtek zostawił sobie na koniec, jak 
co roku zresztą. Kiedy w końcu rozwinął papier z niewielkiego pudełka i zdjął z niego 
wieczko, zobaczył piękny, nieduży dzwoneczek. Dzwoneczek miał ciemnozieloną ta-
siemkę, za którą można go było wygodnie trzymać, był cały pomalowany na złoty 
kolor, a na jego ściankach były wyżłobione renifery, które wyglądały, jakby biegły 
przed siebie. A gdy Wojtek wyjął dzwoneczek z pudełka i nim potrząsnął, dookoła 
rozległ się delikatny i bardzo przyjemny dźwięk. 

- Babciu, o dziękuję ci za taki fajny prezent! Gdzie kupiłaś coś tak niezwykłego? – 
zadał pytanie Wojtek, choć od razu gdy je wypowiedział, pomyślał, że babcia odpowie 
jak co roku. 
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- To tajemnica, mój kochany – usłyszał Wojtek i w tym samym momencie roześmiał 
się razem z babcią. 
 Następnego dnia Wojtek uroczyście ogłosił swojej rodzinie, że będzie używał tego 
dzwoneczka za każdym razem, gdy zrobi coś ze swojej listy noworocznych planów. O 
takiej liście dowiedział się od kolegów w klasie, i sam postanowił taką zrobić. O po-
moc poprosił babcię Jadwigę. 
- Musisz na takiej liście napisać to, co chcesz na przykład zmienić w swoim zachowa-
niu w nowym roku – podpowiadała mu babcia. 
- To już chyba wiem, co napiszę na mojej liście noworocznych planów. Dzięki temu 
będzie w domu bardzo często słychać mój dzwoneczek – powiedział zadowolony Woj-
tek. 
Po dwóch dniach lista była gotowa. Wojtek uporał się z nią w samą porę, bo tego sa-
mego dnia babcia Jadwiga wyjeżdżała do jego kuzynki, żeby tam spędzić sylwestra i 
nowy rok.  Ale zdążyła jeszcze przeczytać listę. Wy też ją możecie teraz przeczytać: 

1. Będę pomagał mamie. 2. Będę pomagał tacie. 
 3. Będę częściej bawił się z bratem. 4. Będę mówił prawdę. 

- Widzę Wojtku, że ta twoja lista jest dosyć ogólna. Może łatwiej byłoby ci wypełniać 
bardziej konkretne postanowienia. Na przykład: będę pomagał mamie w sprzątaniu 
ze stołu po obiedzie, albo będę częściej bawił się z bratem w układanie klocków – 
zmartwiła się trochę babcia. 
- Babciu tak jest dobrze. I zobaczysz, jak do nas przyjedziesz następnym razem, wszy-
scy powiedzą ci, że dzwoneczek dzwonił prawie bez przerwy – odpowiedział zadowo-
lony wnuczek.  
Babcia roześmiała się na taką odpowiedź, uściskała wszystkich mocno, nawet tego 
malucha Jacka, i pojechała. Miała wrócić do nich już za dwa tygodnie. 
 Ale czy przez te dwa tygodnie faktycznie dzwoneczek Wojtka dzwonił bez przerwy? 
Niestety nie zadzwonił ani razu. Gdy Wojtek miał okazję wypełnić jakieś swoje, nowo-
roczne postanowienie, znajdował jakąś wymówkę, żeby tego nie robić. Zresztą sami 
przeczytajcie: 
- Wojtuś, pomóż mi z tymi talerzami po obiedzie – woła mama. A co odpowiada Woj-
tek? 
- Ale mamo, teraz nie mogę, bo muszę szybko zadzwonić do kolegi, żeby mu coś po-
wiedzieć, bo inaczej zapomnę –  
Innym razem tata prosi: - Synu, choć pomożesz mi pownosić zakupy z garażu do do-
mu -  I co słyszy w odpowiedzi? 
- Tato, bardzo bym chciał, ale uderzyłem się w rękę i bardzo mnie boli – choć tak 
naprawdę Wojtka nic nie boli, a w tym czasie woli poczytać komiks. 
Może więc Jacek miał więcej szczęścia? – Wojtuś, zbuduj ze mną wieżę z klocków, 
proszę – 
- Nie widzisz maluchu, że teraz odrabiam zadanie? – jednak gdyby Jacek zajrzał do 
zeszytu brata to by zobaczył, że Wojtek wcale nie odrabia zadania, ale rysuje nowy 
model rakiety. 
 I tak bardzo cicho upływały kolejne dni, bez dźwięku dzwoneczka. Dzwonek usły-
szeli dopiero wszyscy, gdy babcia Jadwiga wróciła od kuzynki i zadzwoniła do drzwi 
ich domu. Po radosnych powitaniach, babcia Jadwiga od razu zadała pytanie: 
- Nie bolą was czasem głowy, moi kochani? – na te słowa Wojtek nagle posmutniał. 
- Ale dlaczego miałyby nas boleć głowy? – zapytała zdziwiona mama. 
- Wojtuś, odpowiesz mamie? – zwróciła się do wnuczka babcia. 
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- No bo … no wiesz, mamo… no miałem dzwonić dzwoneczkiem – odpowiedział ci-
chutko Wojtek. Dopiero wtedy domownicy przypomnieli sobie o obietnicy Wojtka, a 
babcia powiedziała: 
- No widzisz Wojtuś, trzeba było zrobić jednak listę z konkretnymi zadaniami, a prze-
de wszystkim powiesić ją w widocznym miejscu, żeby nie zapomnieć o tym, co tam 
napisałeś. Ale wiesz co, jeżeli dobrze pamiętam, to jednak możesz teraz raz zadzwonić 
swoim dzwoneczkiem –  
- Naprawdę babciu? Ale dlaczego? – zapytał zdziwiony Wojtek. 
- Bo powiedziałeś prawdę, że nie dzwoniłeś dzwoneczkiem – przypomniała babcia 
wnuczkowi. Po tych słowach cała rodzina serdecznie się roześmiała. A Wojtek? Po-
wiesił listę w widocznym miejscu, ale nie dzwonił dzwoneczkiem, gdy coś z niej wy-
konał. Po prostu był zadowolony, gdy udało mu się wypełnić jakieś noworoczne po-
stanowienie. Za to dzwoneczkiem chętnie bawił się ze swoim bratem.  
 
 Także styczeń przynosi ważna datę kościelnego święta. Jest to dzień 6 stycznia, 
czyli Święto Epifanii. Wtedy przypominamy sobie, jak królowie – mędrcy przyszli 
oddać pokłon największemu królowi Jezusowi.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                               Pokoloruj obrazek                       Gabriela Sikora 
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CYKL TEMATYCZNY: MODLITWA (cz.5) 
FORMY MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – ciąg dalszy 

 
3) Modlitwa pochwalna – uwiel-
bienie.  
 Tak jak z prośby wypływa dziękczy-
nienie, tak z dziękczynienia wyrasta 
uwielbianie. Uwielbienie i dziękczynienie 
leżą bardzo blisko siebie. Trudno jest 
wprost określić różnicę między nimi. 
Jedno i drugie bowiem polega na odda-
waniu Bogu czci. Zasadnicza różnica 
polega jednak na tym, że gdy dziękujemy 
to oddajemy Bogu cześć za to, co On dla 
nas uczynił, a gdy Go uwielbiamy to od-
dajemy Mu cześć za to, kim On jest Sam 
w sobie. Kiedy za coś dziękujemy, nieu-
chronnie nasze myśli, skupiają się także 
na nas samych, ale gdy uwielbiamy, to 
dusza nasza wzbija się ku podziwianiu i 
wysławianiu Bożej wszechmocy i łaski, 
zapominając o sobie samym i skupiając 
się wyłącznie na Jego czci. Już w czasach 
Starego Testamentu ludzie uwielbiali 
Boga, co szczególnie uwydatnia się w 
Psalmach. Wiele Psalmów to po prostu 
pieśni uwielbiające np.: Ps 19; 33; 46; 47; 
95; 96; 98; 100; 111; 113; 119; 135; 136; 
147; 148; 150; Wezwanie do oddawania 
chwały Bogu jest w Psalmach nieustannie 
przypominane, jako coś koniecznego, co 
warunkuje istnienie człowieka. Kto sławi 
Boga, czuje smak życia. Powinno się ono 
dokonywać pośród wesela i radości, przy 
dźwiękach różnych instrumentów mu-
zycznych. Chwalić Boga to włączyć się w 
nurt uwielbienia, które płynie ku Niemu 
od wszystkich stworzeń. Cały człowiek 
winien czcić swego Pana. To nie sam 
tylko intelekt lecz oddychający, porusza-
jący się, skaczący z radości, cieszący się i 
śpiewający człowiek winien uwielbiać 
Boga. Najpełniej prawdę tę wyrażają 
ostatnie słowa Księgi Psalmów: „Niech 
wszystko, co żyje, chwali Pana!”(Ps 
150,6;). 
 Również w Nowym Testamencie i to z 
ust samego Jezusa słyszymy słowa uwiel-

bienia, np.: „Wysławiam Cię, Ojcze, Pa-
nie Nieba i ziemi...”(Mt 11,25;). Wyrazem 
uwielbienia jest także doksologia Modli-
twy Pańskiej: „Albowiem Twoje jest 
Królestwo i moc i chwała na wieki wie-
ków”(Mt 6,13;). Czytając Księgę Obja-
wienia, dowiadujemy się, że pieśń chwały 
ma brzmieć przez całą wieczność. 
Przedmiotem zaś tej ustawicznej pieśni 
jest, jak czytamy w Objawieniu, Ten „... 
który siedzi na tronie, Barankowi błogo-
sławieństwo i cześć i chwała i moc na 
wieki wieków” (5,13;)  Niestety ziemska 
pieśń chwały jest niedoskonała, tak, jak i 
wszystko inne na ziemi, dlatego dopiero 
w niebie zostanie Bogu oddana należna 
Mu cześć. Jednakże winniśmy już teraz 
starać się abyśmy i my mogli w przyszło-
ści, w doskonałej harmonii, dołączyć 
nasze głosy do tej najwspanialszej, aniel-
skiej pieśni chwały. 
4) Modlitwa przyczynna (wsta-
wiennicza) 

Modlitwa wstawiennicza jest odmianą 
modlitwy błagalnej. Prosimy jednak nie o 
własne sprawy, ale o sprawy innych.  Na 
przykład Abraham modlił się o ocalenie 
Sodomy i Gomory (I Mż 18,20-32;), Je-
zus modlił się za apostołów (J 17,9-26;), 
za swoich prześladowców (Łk 23,32;), 
pierwszy zbór modlił się za ocalenie ap. 
Piotra (Dz Ap 12;). Do modlitwy przy-
czynnej wzywa także ap. Paweł (I Tm 2,1-
4;). Modlitwa wstawiennicza szukając 
korzyści nie dla siebie, ale dla innych 
zawiera pewną dozę obiektywności. Ten 
typ modlitwy kryje jednak w sobie nie-
bezpieczeństwo wygodnej formy ucieczki 
od spełnienia obowiązku tzn. zrobienia 
wszystkiego co można było i powinno 
było zostać spełnione. Czasami mówi się 
wręcz, że „zamiast modlić się za głod-
nych winniśmy pójść ich nakarmić”, 
jakby te dwie rzeczy wzajemnie się wy-
kluczały.  



  INFORMATOR PARAFIALNY  nr 4/2012     26        

Jeśli bowiem modlimy się za kogoś, to 
znaczy, że rzeczywiście pragniemy, aby 
pomoc tę uzyskał i gotowi jesteśmy włą-
czyć się czynnie, aby coś dla niego zrobić. 
Dziwna musiałaby to być wielkodusz-
ność, która by zastrzegała: „... ale pod 
warunkiem, że ja nie będę musiał nic w 
tej sprawie zrobić”. 
5)  Modlitwa pokutna (spowiednia) 

Dochodzi ona do głosu wtedy, gdy 
człowiek zwraca się do Boga w poczuciu 
swej niegodności i winy, gdy pokornie 
prosi o przebaczenie w obawie utraty 
łaski Bożej. Wspaniałym przykładem 
modlitwy pokutnej są Psalmy: 6; 32; 38; 
51; 102; 130; 143; Ta forma modlitwy 
najczęściej towarzyszy spowiedzi. Pewne 
elementy modlitwy spowiedniej odnajdu-
jemy także, w każdej najprostszej nawet 
modlitwie, którą rozumiemy jako roz-
mowę człowieka z Bogiem. Modlitewna 
rozmowa bowiem, podczas której uze-
wnętrzniamy swoje uczucia, kiedy po-
zwalamy Bogu uczestniczyć w naszym 
szczęściu jak i smutku, jest rodzajem 
spowiedzi, zwierzamy się bowiem Bogu 
mówiąc o sprawach, które stanowią treść 
naszego codziennego życia. 
6)   Skarga. 

Współcześnie skarga jako autono-
miczna forma modlitwy została niepo-
strzeżenie zepchnięta na margines. Spo-
tykamy ją właściwie tylko jako wstęp do 
prośby, w której skarga potem ginie. W 
dziejach Ludu Bożego skarga nie jest 
czymś rzadko spotykanym, marginal-
nym. Mówiąc o skardze spójrzmy na 
Hioba. Hiob nauczył się, że Bóg błogo-
sławi każdy prawy uczynek, a karze prze-
stępcę, dlatego nie potrafił pojąć, czym 
zasłużył sobie na swoją nędzę. W jego 
skardze zawiera się pytanie o Bożą spra-
wiedliwość w obliczu tego, co go spotka-
ło. Powstaje więc pytanie: Czy możemy 
się skarżyć ? Czy istnieje „skarga uzasad-
niona, usprawiedliwiona” ? 
 Człowiek zazwyczaj skarży się, gdyż 
dostrzega sprzeczność między tym, czego 
wydaje mu się, wolno mu oczekiwać od 

Boga, a tym, co go spotyka. W skardze, 
Bóg wzywany jest jako ten, który złożył 
obietnicę swojej wierności, sprawiedli-
wości i błogosławieństwa. Modlący do-
maga się od Boga, aby wyjrzał zza zasło-
ny, dąży do poznania prawdy o Bogu. W 
konsekwencji bardzo często człowiek 
odwraca się od doświadczenia świata, 
które chwilowo nie da się pogodzić z 
Bożą obietnicą, zamiast dążyć do tego, by 
swój los nie do zniesienia zmienić.  
7) Modlitwa bez słów. 
 Plotyn wzywał „samego Boga na po-
moc nie słowem rozgłośnym, lecz wytę-
żywszy się duszą w strzelistej modlitwie 
ku Niemu, bo możemy się modlić w ten 
sposób sam na sam do Niego”.  Modli-
twa jest postawą serca przed Bogiem. 
Może ona znajdować wyraz w słowach, 
ale także, bez nich. Ostatecznie wiele jest 
takich rzeczy w naszym życiu, których nie 
można przyoblec w słowa, nawet wtedy, 
gdy można je wspólnie przeżywać. Także 
w naszym modlitewnym życiu z Bogiem 
istnieje wiele takich rzeczy, co do których 
nie jesteśmy w stanie znaleźć słów. Pisał 
o tym ap. Paweł w Liście do Rzymian: 
„Podobnie i Duch wspiera nas w niemo-
cy naszej; nie wiemy bowiem, co się 
modlić, jak należy, ale sam Duch wsta-
wia się za nami w niewysłowionych 
westchnieniach”(8,26;).  
 Przebywając w towarzystwie ludzi, 
których bardzo dobrze znamy, wśród 
przyjaciół, możemy pozostawać w mil-
czeniu, sama ich obecność nam wystar-
cza. Często podobnie rzecz ma się z Bo-
giem. Pragniemy być koło Niego, odczu-
wać Jego bliskość, ale niekoniecznie 
prowadzić konwersację. Wystarczy nam 
„usiąść u Jego stóp i przyglądać Mu się 
w ciszy”. Niewysłowione westchnienia, 
które wznoszą się ku Niemu z naszego 
serca, mówią Mu wszystko o wiele lepiej, 
aniżeli w danej chwili moglibyśmy to 
wyrazić słowem. Wtedy w całości jeste-
śmy jedną wielką modlitwą do Boga, 
wszystko w nas przemawia do Niego.  

ks. Marek Twardzik 
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 CYKL TEMATYCZNY: HISTORIA KOŚCIOŁA (cz.4) 
PRZESLADOWANIA I MĘCZEŃSTWO  

 
 

 

 
 

"Krew męczenników jest posiewem 
chrześcijan" Tertulian 

 
Pierwszym, który umarł za wiarę w 

Chrystusa był diakon Szczepan, działają-
cy w Jerozolimie. Postawiony przed San-
hedrynem nie wyrzekł się wiary w Jezusa 
Chrystusa, za co został publicznie uka-
mienowany. Kiedy dokonywano wyroku, 
modlił się za tych co rzucają weń kamie-
niami. Jego postawa, pełna odwagi i wia-
ry stała się wzorem dla późniejszych 
chrześcijan. Ci, którzy oddali swoje życie 
za wiarę w Mesjasza zyskiwali szacunek i 
zaszczytne miano "męczenników". Prze-
śladowania towarzyszyły chrześcijanom 
od początku istnienia wspólnot. Już w 
Nowym Testamencie czytamy o prześla-
dowaniach ze strony Żydów oraz Greków. 
Po Szczepanie męczeńską śmierć poniósł 
apostoł Jakub, brat apostoła Jana (Dz. 
12,2). Apostoł Paweł kilkanaście razy 
uniknął śmierci za wiarę w zmartwych-
wstałego Jezusa. W 11 rozdziale II Listu 
do Koryntian Paweł opisuje, jakie prze-
ciwności spotykały go w czasie podróży. 
Apostoł Narodów był pięć razy pobity, 
trzy razy chłostany, trzy razy rozbił się 
okręt, którym płynął. Ponadto groziły mu 
niebezpieczeństwa od strony rozbójni-
ków, Żydów, Greków, zdrajców i często 
głodował oraz marznął na mrozie. Pew-
nego razu chciano go ukamienować - 
obrzucano go kamieniami, aż uznano go 
za zmarłego. Jednak on cudem przeżył i 
wyzdrowiał (Dz. 14,19). Kiedy apostoł 
Paweł pisał do Koryntian o swoich prze-

życiach miał przed sobą jeszcze długą 
drogę i o wiele więcej przeciwności. Prze-
śladowania jakie dotknęły Pawła oraz 
współczesnych mu chrześcijan były za-
powiedzią nadchodzących masowych 
aresztowań i szykan wobec wyznawców 
Chrystusa. W tym odcinku artykułu z 
historii Kościoła przedstawię prześlado-
wania, jakie spotkały wyznawców Chry-
stusa. Prześladowania, które najpierw 
miały charakter lokalny, na przykład te 
za Nerona, poprzedzały prześladowania 
powszechne, kiedy to cesarze rzymscy 
wydawali edykty, dotyczące całego Impe-
rium Rzymskiego, w których zabraniano 
wyznawania Chrystusa pod karą śmierci. 

Paradoksalnie, początkowo chrześci-
jan niejednokrotnie ratowała przed 
śmiercią z rąk Żydów władza rzymska. 
Brzmi to trochę dziwnie, ale to prawda, 
że nawet Paweł widział w władzach 
Rzymskich ochronę przed rozwścieczo-
nym tłumem żydowskich radykałów. W 
Jerozolimie apostoł o mało co nie został 
zlinczowany przez tłum Żydów. Szczęśli-
wie zapobiegł temu dowódca kohorty 
rzymskiej (Dz.22,27-40). Sytuacja w 
Rzymie zmieniła się za rządów Nerona 
(54-68), gdzie funkcjonowała silna grupa 
chrześcijan. W lipcu 64 r. n.e. w Rzymie 
wybuchł pożar, z powodu silnego wiatru, 
przez co był bardzo trudny to ugaszenia. 
Z czternastu dzielnic stolicy tylko dwie 
pozostały nietknięte. Za pożar ludzie 
zaczęli obwiniać Nerona, który rzekomo 
sam podpalił Rzym, by napisać poemat. 
Plotki te choć niedorzeczne, znajdowały 
coraz większy posłuch. Cesarz chcąc od-
sunąć od siebie podejrzenia, oskarżył 
publicznie chrześcijan o spowodowanie 
pożaru w mieście. Na skutek tego, rozpo-
częły się aresztowania i prześladowania 
zboru w Rzymie.  
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Chrześcijan rzucano lwom na pożar-
cie, lub ubierano w łatwopalne szaty a 
następnie podpalano, a wszystko to ku 
uciesze ludu Rzymskiego. Poza Rzymem 
nie było wtedy prześladowań, chyba, że 
jakiś nadgorliwy namiestnik chciał się 
przypodobać cesarzowi i zaczął podobnie 
jak on, gnębić chrześcijan. 

Za panowania następnych cesarzy by-
ło spokojnie, a gminy chrześcijańskie 
zaczęły się powiększać. Początkowo 
chrześcijaństwo traktowano jako część 
judaizmu, lecz potem cesarze rzymscy 
zaczęli dostrzegać w wyznawcach Chry-
stusa nową, niebezpieczną dla ich pano-
wania religię. Dlaczego zaczęto bać się 
chrześcijan? Jednym z zarzutów jakie 
stawiano oskarżonym o wyznawanie 
Chrystusa, był zarzut polityczny. Chrze-
ścijanie odmawiali sprawowania urzę-
dów, które wymagały od nich uczestni-
czenia w pogańskich ceremoniach ku czci 
rzymskich bogów. Ponadto nie chcieli 
służyć w wojsku. Kiedy cesarz Dioklecjan 
(284-305)  ustanowił się "Panem i Bo-
giem" chrześcijanie odmówili mu skła-
dania czci i modlitwy do niego. Mówili: 
"Modlimy się za cesarza, a nie do cesa-
rza". Bowiem według chrześcijan, cześć 
należy się tylko Bogu Stwórcy oraz Jego 
Synowi i Duchowi Świętemu. Cesarz 
odebrał to jako zniewagę i jawny bunt. 
Rozpoczęły się prześladowania, które 
tym razem dotknęły chrześcijan na ob-

szarze całego Imperium. Było to w roku 
303 n.e., kiedy cesarz wydał szereg edyk-
tów, nakazujących pojmanie chrześcijan i 
zmuszanie ich do oddawania czci posą-
gom cesarza. Wśród społeczeństwa 
Rzymskiego zaczęła rosnąć nienawiść do 
chrześcijan. Opornych zabijano, palono 
księgi i niszczono miejsca zgromadzeń. 
Powszechnie uważano, że chrześcijanie 
na swoich zgromadzeniach spożywają 
ciało i krew swojego Boga, niczym barba-
rzyńcy lub kanibale. Ponadto, ze względu 
na tajny charakter ich spotkań doszuki-
wano się w nich tajemniczych i nieczys-
tych obrzędów. Ponieważ chrześcijanie 
nie oddawali czci posągom ani nie mieli 
wizerunku przedstawiającego ich boga, 
Rzymianie oskarżali ich o ateizm, który 
według prawa rzymskiego miał być su-
rowo karany. Z czasem, za każdą kata-
strofę naturalną, nieurodzaj, pożar, suszę 
lub trzęsienie ziemi oskarżano chrześci-
jan, którzy według Rzymian mieliby 
"rozgniewać bogów" z powodu tego, że 
nie oddają należnej im czci. Chrześcijanie 
dopatrywali się w tych prześladowaniach 
okazji do wykazania siły swojej wiary. 
Mimo licznych aresztowań i szykan oraz 
ogromu okrucieństw liczba chrześcijan 
zamiast maleć – wzrastała! 

Ciąg dalszy ukarze się w następnym 
numerze informatora. 

Sebastian Madejski
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OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA UPAMIĘTNIAJĄCA 
 50-LECIE NABOŻEŃSTW W CISOWNICY 

 
SZKOŁA. Patent tolerancyjny cesa-

rza Józefa II z dnia 13.10.1781r. zezwolił 
mniejszościom wyznaniowym, w tym 
ewangelikom, na budowę kościołów - 
domów modlitwy, jak i zakładanie szkół. 
Wykorzystali tę cesarską „łaskę" miej-
scowi ewangelicy i założyli pierwszą, 
prywatną szkołę wyznaniową. Szkoła 
mieściła się w prywatnym pomieszczeniu 
w domu nr 17. Pierwszym nauczycielem 
był Jan Pellar z Cisownicy. 

W roku 1835 z inicjatywy ks. Karola 
Kotschego, ustrońskiego proboszcza, 
wybudowano pierwszy samodzielny bu-
dynek szkolny, który w 1850r. przyozdo-
biono wieżyczką, a na niej umieszczono 
dwa dzwony. Szkoła dysponowała dwo-
ma pomieszczeniami klasowymi oraz 
mieszkaniem nauczyciela. Był nim An-
drzej Kulig, który pracował w szkole w 
latach 1827 -1849. 

Szkoła stanowiła swego rodzaju agen-
dę ustrońskiej parafii. Samorząd Cisow-
nicy zwany Ewangelickim Zarządem 
Gminy był odpowiedzialny za funkcjo-
nowanie tej placówki pedagogicznej, 
konsultując się z Radą Parafialną, jak i 
ustrońskim pastorem, który pełnił funk-
cję wizytatora.  

W 1869r. wydana została w Austrii 
nowa ustawa szkolna, na mocy której 
szkoły wyznaniowe mogło przejąć pań-
stwo, odciążając finansowo dotychczaso-
we osoby prawne utrzymujące szkoły. 
Cisowniccy ewangelicy, być może pomni 
dawnych prześladowań, a potem ograni-
czonych praw, nie chcieli państwowej 
szkoły i do połowy XIX w. nadal utrzy-
mywali dotychczasowy stan prawny szko-
ły wyznaniowej, do której uczęszczały 
prawie wyłącznie dzieci ewangelickie. 

Cisowniccy ewangelicy uczęszczali na 
nabożeństwa do Ustronia. Tam też przy-
noszono dzieci do chrztu, odbywały się 
konfirmacje i zawierano małżeństwa. Do 
końca lat 50-tych XX w., przeważnie  

pieszo, „kościelnymi chodnikami" uda-
wano się na nabożeństwa. Dla najdalej 
mieszkających, np. we Wędołach, droga 
do kościoła trwała około półtorej godzi-
ny. 
 

 
W roku 1962 w budynku starej szkoły 

ewangelickiej z dwu klas lekcyjnych 
przygotowano pomieszczenie, „salkę", 
dla celów sakralnych. Był to rodzaj kapli-
cy, w której mieściło się około 100 osób. 
Nabożeństwa odbywały się w każdą nie-
dzielę i w święta. Z czasem zwiększono 
częstotliwość nabożeństw, organizując je 
również w dni powszednie w okresie 
adwentowym i pasyjnym. W kaplicy pro-
wadzone było też nauczanie katechetycz-
ne. Dziesięć lat wcześniej od 1952 roku w 
Cisownicy rozpoczęły się nabożeństwa 
dla dzieci tzw. szkółki niedzielne. 

KOŚCIÓŁ. Coniedzielne prowadze-
nie nabożeństw, szczupłość tymczasowej 
kaplicy, odległość od Ustronia, która 
mimo lepszej komunikacji stawała się 
coraz bardziej uciążliwa w przyśpieszo-
nym tempie życia, jak również pragnienie 
i ambicja posiadania własnego kościoła z 
jego różnymi, cennymi funkcjami w śro-
dowisku, wzbudziła wśród miejscowych 
ewangelików silną potrzebę wybudowa-
nia własnej świątyni. Było to w trudnym 
dla Kościoła czasie. 
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Władze komunistyczne niechętnie wy-
dawały zezwolenia na budowę obiektów 
sakralnych. Niemniej determinacja woli 
wybudowania własnego kościoła prze-
zwyciężyła piętrzące się trudności. Wy-
konanie projektu powierzono cieszyń-
skiemu architektowi Karolowi Koziełowi. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu miej-
scowej społeczności, przy logistycznym 
wsparciu ks. Pawła Bocka, ks. Stanisława 
Dordy, jak i materialnemu wsparciu całej 
ówczesnej parafii ustrońskiej, pracy spo-
łecznej i ofiarności, mógł powstać kościół 
Jana Chrzciciela. Prace budowlane roz-
poczęto w maju 1976, a ukończono w 
1981r. Wystrój wnętrza zaprojektował i 
wykonał cieszyński artysta plastyk Jan 
Herma. 
 

Po pięciu latach mozolnego budowa-
nia, w pierwszą niedzielę po Trójcy Świę-
tej, 
21 czerwca 1981 roku, po raz pierw-
szy, radośnie dla wszystkich, odezwały 
się wspaniałe dzwony. W Kościele i na 
zewnątrz, na dwóch nabożeństwach, 
licznie zgromadzeni wierni z wielkim 
wzruszeniem śpiewali hymn „Boże Wiel-
ki, pełnyś chwał". Zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Ja-
nusz Narzyński, w asyście zwierzchnika 
Diecezji Cieszyńskiej ks. sen. Jana Szar-
ka, księży proboszczów Pawła Bocka i 
Stanisława Dordy, dokonał poświęcenia 
KOŚCIOŁA JANA CHRZCICIELA W 
CISOWNICY. Był to wielki, pamiętny 
dzień w dziejach cisownickiego ewangeli-
cyzmu. 
                           Tekst: ks. Jan Kozieł, SMC 

Siedem Wieków Cisownicy, zaś  
okolicznościową wystawę przygotowały 

p. Danuta Niemiec i Joanna Starzec. 
 Za co serdecznie dziękujemy. 
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LUDZIE O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ 
Jura Gajdzica- gospodarz, furmon i pamiętnikarz 

 
W wieku siedemnastu lat w 1794 Jura 

obejmuje gospodarstwo po swoim ojcu.  
Nie miał możliwości dalszego kształcenia 
się pomimo zdolności i chęci zdobywania 
wiedzy. Teraz musi uczyć się gospodaro-
wać, uprawiać rolę i zaprawiać się do 
zawodu furmańskiego. W tych czasach 
chłopi przywozili do huty żelaza w Ustro-
niu rudę i węgiel drzewny, a wywozili jej 
wyroby, sukno z Bielska, sól z Wieliczki. 
Razem z grupą innych wozaków jeździł 
 przez Jabłonków na Słowacczyznę i w 
kierunku Krakowa i Wieliczki. Zawód ten 
był wówczas bardzo opłacalny. W ten 
sposób chłopi zdobywali dodatkowy 
grosz na życie. Rozmiłowany w książkach 
,wykorzystywał  swoje furmańskie posto-
je ,aby wzbogacać swoją wiedzę ,być mo-
że kupował książki, lub uczył się ich 
oprawiać w skórę i deskę. Wymyślił też 
sposób znaczenia swoich z trudem ku-
pionych książek. Książka miała wtedy 
ogromną wartość. Aby ochronić swoje 
książki przed zgubieniem, albo nieodda-
niem pieczętował je swoim nazwiskiem. 
Kilka lat później przygotowywał osobne 
kartki, wykonywał ozdobne obwódki i 
wklejał do swoich książek nie tylko z 
imieniem i nazwiskiem, ale z miejscem 
zamieszkania. W ten sposób stał się wła-
ścicielem pierwszego włościańskiego 
ekslibrisu w Polsce. Swoje książki ofia-
rował dzieciom jako dodatek do posagu. 
Jego zamiłowania biblioteczno-
introligatorskie miały wpływ na najbliż-
szych sąsiadów Jeleniów. Ich synowie 
byli księgarzami w kilku miastach gali-
cyjskich. Jura Gajdzica był również auto-
rem zapisów kronikarskich. Jest autorem 
pamiętnika „Dlo pamięci Narodu Ludz-
kiego”. Opisuje fakty, których był świad-
kiem, lub mógł się dowiedzieć od ludzi w 
czasie furmańskich podróży. Jego zapiski 
obejmują lata 1805-1823.Opisuje anoma-
lia pogodowe, które niszczyły urodzaje 
 powodując drożyznę i brak żywności: 

„Roku 1811 było wielki sucho po 
caley Europie, potym się było roz-
mokło bardzo wielki drogo”.Roku 
1813 począł deszcz padac na Bar-
tłomiej. Ten deszcz trwoł tydzień a 
potym zebrała bardzo wielka po-
woć wszedy tu potym Okregu.. Ro-
ku 1811 swieciła Kometa, a miala 
taką Mietlę od siebie. Wiele zapisów 
dotyczy życia społeczności ewangelickiej 
na Śląsku Cieszyńskim. Jeden z nich to 
opis uroczystości poświęcenia cmentarza 
ewangelickiego w Wiśle w 1819r: ”W 
roku 1819  Wislanie dostali dozwo-
leni na nowy ewannielicki kier-
chow, przy którym poswiącaniu Jo 
Jurek Gaydzica tam był przytomny. 
Do Cieszyńskiego Farnego Kościoła 
Grom uderził. Gajdzica żył w czasie 
wojen napoleońskich i sporo miejsca w 
swoim pamiętniku poświęca tej wojnie. 
„Roku od narodzenia 1805 była 
Woyna bardzo wielka z Francu-
zem., a braczka  tu była tak wielko, 
że się zdalo że tu zoden chłop nie-
dostatnie. Roku 1812 przed Gody 
Francuz prziszel na Mozgola, do 
bitki  ale się  Francuzowi  zle po-
darzilo.. Pon Bog mu tam bardzo 
wybił, trefiła zima wielko i zmorz 
tam.”  
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Pamiętnik w czasie pierwszej wojny 
światowej otrzymał od wnuka Pawła Jan 
Wantuła, znany ustroński działacz i pi-
sarz ludowy. Wantuła opublikował pa-
miętnik Gajdzicy w 1930r na łamach „ 
Zarania Śląskiego”. Wywołał on zaintere-
sowanie naukowców: jako ciekawy i cha-
rakterystyczny dokument kultury ludo-
wej na Śląsku Cieszyńskim. 
Jura Gajdzica zmarł 16 lutego 1840r w 
Cisownicy Pasiekach. Został pochowany 
na cmentarzu ewangelickim w Cisownicy. 

                                                                   
 Henryka Szarzec 

  
Przypisy:  
J. Wantuła: Najdawniejszy Chłopski 
Exlibris Polski 
J.Spyra : Wprowadzenie, Jura Gajdzica: 
Dlo pamięci Narodu Ludzkiego 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Z KARTOTEKI PARZ KARTOTEKI PARZ KARTOTEKI PARZ KARTOTEKI PARAAAAFIALNEJ :FIALNEJ :FIALNEJ :FIALNEJ :    

 
ŚLUB:                                                             CHRZTY: 
 
Renata Puczek                10.11.2012r.          Julia Kobiela               - 23.09.2012r 
Tomasz Fikus                                                 Leonard Badura          - 29.09.2012r 
 
JUBILEUSZE:  (od 65 l.)                            POGRZEBY: 
 
Emilia Zielina l. 65                                    ś.p. Jerzy Szturc l. 59, 11.10.2012r 
Krystyna Raszka l. 65                               ś.p. Jan Mikler l. 72,  26.10.2012r 
Urszula Drózd  l . 70                                 ś.p. Edwin Cieślar l. 46, 09.11.2012r 
Irena Fiedor l. 65                                       ś.p. Ryszard Kaczor l. 62, 20.11.2012r 
Krystyna Husar  l. 75                                ś.p. Jan Sikora  l. 78,  30.11.2012r 
Bogusław Sikora l. 65                               ś.p. Anna Macura zd. Cieślar l. 89, 01.12.2012r 
Emilia Morys l. 65                                     
Jan Chmiel l. 70                                           
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INFORMACJE PARAFIALNE: 
 

             NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE 
 

 
 

WIGILIA 
24.12 

 
BOŻE  

NARODZENIE 
25.12 

 
II DZIEN 

ŚWIĄT 
26.12 

 
NIEDZIELA 

PO B.N. 
30.12 

 
STARY 

ROK 
31.12 

 
NOWY 

ROK 
01.01 

 
EPI-
FANIA 
06.01 

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

 
KANCELARIA  PARAFIALNA 

 
WTOREK ŚRODA PIĄTEK 

9:00-12:00 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. 17:00/18:00 
(ZIMA/LATO) 

 
KOŁO PAŃ 

(robótki ręczne) 
g.16:00 

 
SPOTKANIE KON-

FIRMANTÓW 
g. 16:30 

 
 

PRÓBA CHÓR-
KU 

DZIECIĘCEGO 
g. 15:00 

 
 

 

 
PRÓBA ZESPOŁU 

MŁODZIEŻOWEGO 
g. 18:00 

 
SPOTKANIE MŁO-

DZIEŻY 
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 

Zdjęcia: Zbigniew Dorighi, Andrzej Pilch, ks. Marek Twardzik  
Skład: Zbigniew Dorighi, Druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543 
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ZAPROSZENIA !ZAPROSZENIA !ZAPROSZENIA !ZAPROSZENIA !    
 

ŚWIĘTO EPIFANII 

W NIEDZIELĘ  6 STYCZNIA 2013r., 

 

PODCZAS NABOśEŃSTWA  

NASZE PARAFIALNE KOLĘDOWANIE! 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 

      

 

 

 

W NIEDZIELĘĘĘĘ 13 STYCZNIA 2013r.  

O GODZ. 16:00 W KOŚŚŚŚCIELE W CISOWNICY 

 

 ODBĘĘĘĘDZIE SIĘĘĘĘ: 

 

KONCERT KOLĘĘĘĘD 

 

NA KTÓRYM WYSTĄĄĄĄPIĄĄĄĄ: 

CHÓR PARAFIALNY Z CISOWNICY 

ORAZ ZAPROSZENI GOŚŚŚŚCIE!!! 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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