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„Pójd cie do mnie wszyscy, (…)             
a ja wam dam ukojenie”. Mt 11,28; 

Drodzy Parafianie! 

 Drodzy uczniowie, rodzice, ju         
nied ugo upragnione wakacje! Czas     
wolno ci, czas odpoczynku od nauki, czas 
relaksu, który ka demu jest potrzebny. 
Mo na b dzie leniuchowa , spa  d u ej
ni  zwykle i wcale nie my le  o szkole!                                   
 Ale czas wakacyjnego odpoczynku, wcale nie jest czasem wakacji od Boga. Czas 
wakacji nie zwalnia nas z obowi zku przestrzegania przykaza , wzmacniania swej 
wiary i wzrastania w mi o ci do Boga i ludzi. Czas wakacji nie zwalnia nas z             
codziennej modlitwy i codziennego czytania Pisma wi tego.  Czas wakacji, wreszcie 
nie zwalnia nas z ucz szczania na nabo e stwa.                                                                     
 Tak, drogie dzieci, w czasie wakacji nie ma szkó ki niedzielnej, ale to wcale nie 
znaczy, e nie musicie chodzi  do ko cio a!
 Drodzy rodzice! Nie wiem dlaczego tak jest, ale zaobserwowa em bardzo smutn
prawid owo . Gdy jest szkó ka niedzielna, to zazwyczaj 20-cia, 30-ci, a nawet wi cej
dzieci uczestniczy w niej. Kiedy jest nabo e stwo rodzinne wydaje si , e dzieci jest 
jakby nieco mniej, ale zupe nie tragicznie wygl da o to w czasie wi t, czy to Wielkiej 
Nocy czy Bo ego Narodzenia. Dzieci mo na by o policzy  na palcach jednej r ki. To 
smutne! Przecie  bycie wspólnie razem z dzie mi na nabo e stwie, to najwspanialsza 
rodzinna spo eczno  z Bogiem. To uczenie naszych dzieci, e nabo e stwo jest czym
wa nym w naszym yciu. Zapewne wielu powie, e dzieci na nabo e stwie             
przeszkadzaj  i nudz  si , bo nie rozumiej  nabo e stwa, a szczególnie zazwyczaj 
zbyt trudnego kazania. Mo e i tak, ale s  pod dzia aniem Ducha wi tego, co jest 
nieocenionym dobrodziejstwem naszego Boga.  
 Dlatego Drodzy Rodzice! Pos uchajcie Jezusa i „pozwólcie dzieciom         
przychodzi  do Niego”. Nad drzwiami do naszego cisownickiego ko cio a nie jest    
napisane: Pójd cie do mnie doro li, ale Pójd cie do mnie wszyscy! Dlatego 
zabierajmy dzieci na nabo e stwa, one maj  do tego prawo, a wy drodzy rodzice nie 
powinni cie ich tego pozbawia . Telewizj  mog  ogl da  po po udniu, do po udnia 
miejsce nasze i naszych dzieci jest w ko ciele.  

ycz  wszystkim spokojnych i udanych wakacji, dobrego,             
rodzinnego czasu sp dzonego razem z Bogiem, razem z dzie mi tak e      
w ko ciele!

ks. Marek Twardzik 
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ROK KO CIELNY

WI TO ZES ANIA DUCHA 
WI TEGO

 Ca e chrze cija stwo na ziemi co roku 
obchodzi wielkie wydarzenie, które da o
pocz tek Ko cio owi – Zes anie Ducha 

wi tego. Pi dziesi tego dnia po swoim 
zmartwychwstaniu Pan zes a  Ducha 

wi tego i tego dnia za o y  Swój “jeden, 
wi ty, powszechny i apostolski Ko ció ”. 

To On zrodzi  Ko ció  zapalaj c p omie
wiary najpierw w gromadce Aposto ów, 
których wyposa y  w wielk  odwag  i 
moc. Dzi ki ich zwiastowaniu o Chrystu-
sie ukrzy owanym i zmartwychwsta ym, 
pod dzia aniem Ducha wi tego najpierw 
trzy tysi ce, a potem wiele tysi cy przyj -
o Chrystusa i da o si  ochrzci  w imi

Trójjedynego Boga. Kolorem liturgicz-
nym jest kolor czerwony oznaczaj cy
Ducha wi tego, ogie , krew, m cze -
stwo. 

WI TO TRÓJCY WI TEJ

wi to Trójcy wi tej obchodzone jest 
zawsze w pierwsza niedziel  po Zes aniu 
Ducha wi tego. Dla uczczenia trzech 
Boskich osób, Ko ció  w t  niedziel  od-
daje cze  i chwa  Ojcu i Synowi, i Du-
chowi wi temu. wi to Trójcy wi tej 
stoi na granicy dwóch cz ci roku ko-
cielnego: cz ci wi tecznej i bez wi -

tecznej, albo Pó rocza Pana i Pó rocza
Ko cio a. Nauka o Bogu w Trójcy wi tej  

Jedynym, uj ta jest najlepiej w trzecim 
staro ko cielnym, atanazja skim wyzna-
niu wiary. Ten symbol wiary powsta  w 
drugiej po owie V wieku na terenie Galii. 
Od VII do XVII wieku przypisywano 
autorstwo tego wyznania wiary patriarsze 
aleksandryjskiemu, Atanazemu (ok. 295-
373), gor cemu obro cy dogmatu o Trój-
cy wi tej. Dla luteranizmu to wi to jest 
tak wa ne, e od niego liczy si  w drugiej 
po owie roku ko cielnego nast pnych 24 
niedziel po Trójcy wi tej. wi to to po-
wszechnie zacz to obchodzi  w ca ym 
zachodnim Ko ciele dopiero od roku 
1334.

DZIE  NARODZENIA JANA 
CHRZCICIELA

 Ko ció  wspomina dzisiaj narodzenie 
tego, który przygotowa  drog  Mesjaszo-
wi i który stan  na granicy Starego i 
Nowego Testamentu. On to powiedzia  o 
sobie z ca  pokor : „On musi wzrasta ,
ja za  stawa  si  mniejszym” (J 3,30)      
A Jezus powiedzia  o Janie Chrzcicielu: 
„Nie powsta  z tych, którzy z niewiast si
rodz , wi kszy od Jana Chrzciciela”     
(Mt 11,11) Dlatego to wi to dla Ko cio a
Lutera skiego jest wielkim wi tem,
przez które, jak Luter na obrazie         
Cranacha z ko cio a w Torgawie, wskazu-
je jedn  r k  na Bibli , a drug  na   
Ukrzy owanego. Zupe nie tak jak to  
czyni  Jan Chrzciciel.  
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25. VI. PAMI TKA KONFESJI    
AUGSBURSKIEJ 

Pami tka Konfesji Augsburskiej jest 
wa n  uroczysto ci  Ko cio a Ewangelic-
ko - Augsburskiego (Lutera skiego) ku 
uczczeniu przedstawienia w Augsburgu w 
dniu 25 czerwca 1530 r. przez stron
lutera sk  „augsburskiego wyznania 
wiary” (Konfesji Augsburskiej) napisanej 
przez Filipa Melanchtona, wiernego  

wspó pracownika Marcina Lutra. Ten 
wa ny dla luteranizmu dokument wiary 
odczyta  w Augsburgu kanclerz von Bruk. 
Nieodmienna Konfesja Augsburska, a 
wi c ta, która zosta a odczytana w Augs-
burgu, jest jedn  z ksi g wyznaniowych 
luteranizmu zawartych w tzw. „Ksi dze 
Zgody” z roku 1555. 

                                          Ks. Jan Gross  

DYREKTORA SZKOLNE REFLEKSJE PRZED WAKACJAMI

 „Zako czenie 
roku szkolnego 
odby o si , jak 
zawsze, uroczy-
cie. W sali gim-

nazjalnej zebra a
si  wszystka 
m odzie  z profe-
sorami. Dyrektor 
zda  nasamprzód 
sprawozdanie o 
stanie gimna-

zjum, szczególnie o wynikach naszych 
post pów i zako czy  mow , pe n  rad, 
napomnie  i zach ty do pracy, jak j
nazwa , najpi kniejszej.(...) Na zako -
czenie jeden z pastorów zmówi  modli-
tw ”. Tak opisuje zako czenie roku 
szkolnego Jan Kubisz w ksi ce „Pami t-
nik starego nauczyciela”. Zupe nie po-
dobnie taka uroczysto  przebiega i teraz. 
Wystarczy zamieni  par  s ów, a zako -
czenie z „Pami tnika” stanie si  zako -
czeniem roku szkolnego w cisownickiej 
szkole w roku 2012. Có  bowiem zmieni-
o si  na przestrzeni minionych lat? Szko-
a pozosta a szko . S  uczniowie i s

nauczyciele. S  programy, podstawy pro-
gramowe, zarz dzenia o wiatowe. Tak 
by o w przesz o ci i tak jest teraz. Zmie-
niaj  si  jedynie nazwy instytucji podpi-

suj cych urz dowe pisma. Je eli za  my-
l  i pisz  o zmianach, to tak  zauwa al-

n  ró nic  w odniesieniu do przesz o ci, 
s  warunki w jakich uczniowie si  ucz , a 
my, nauczyciele nauczamy. Rozwijaj ca 
si  bowiem technika, wymogi odnosz ce
si  do pomieszcze , przestrzeni, higieny i 
nasze ludzkie aspiracje i pragnienia ycia 
w „lepszych” warunkach zmieniaj  nasze 
domy, gospodarstwa, szko y i otoczenie 
wokó  nich. Cel jednak pozostaje ten 
sam. Szko a ma nauczy  i wychowa .
Jako nadrz dne zadanie wiod ce do tego 
celu przyj li my na obecny rok szkolny 
nast puj c  koncepcj  pracy szko y:
„Przekaza  wiedz , wykszta ci  umiej t-
no ci i wychowa  odpowiedzialnego 
ucznia, który jest przygotowany do pod-
j cia dalszej nauki i funkcjonowania w 
spo ecze stwie”. Tak sformu owane za-
danie realizuj  wszyscy nauczyciele. Z 
jakim skutkiem? wiadectwa uczniów 
naszej szko y b d  odpowiedzi  na to 
pytanie, ale nie b dzie to odpowied
ostateczna. Odpowied  prze le bli sza i 
dalsza przysz o , a b dzie si  ona zawie-
ra a we wspomnieniach o szkole jej wy-
chowanków i naszym postrzeganiu tych-
e uczniów. Odpowiedzi udzielicie rów-

nie  Wy - Czytelnicy, Parafianie, którzy 
ze szko  jeste cie zwi zani jako rodzice, 
opiekunowie, dawni uczniowie. Jak j
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postrzegacie? Jakie macie zdanie na te-
mat pracy jej nauczycieli, personelu i 
dyrektora? wiadectwa nie s  jedynym 
ladem pozostawionym po latach nauki. 
lad pozostawia ucze  w szkole i lad 

pozostawia szko a w cz owieku. Jedne s
pozytywne inne negatywne. Jedne s
widoczne, inne ukryte, skrywane, osobi-
ste. Z jakimi odczuciami opuszcz  mury 
szkolne jej uczniowie w tym roku? Ab-
solwenci, którzy sp dzili w szkole sze
lat i pierwszoklasi ci, a w ród nich dzie-
si tka sze ciolatków i wszyscy pozostali 
uczniowie: jakie pozostawi  „ lady ucz-
niowskie” w szkole i jakie „ lady szkolne” 
wezm  ze sob  na wakacje? Podobnymi 
pytaniami obejmuj  równie  nauczycieli i 
wszystkich pozosta ych pracowników 
szko y oraz inne osoby w jakikolwiek 
sposób ze szko  zwi zane. Jakie macie 
wspomnienia i odczucia zwi zane z wa-
sz  szko  z lat dzieci stwa i t  wspó cze-
sn , zwi zan  z waszymi dzie mi i wnu-
kami? Jakie lady w was pozostawi a?
Jak oceniacie swoje lady pozostawione 
w szkole? 

Na zako czenie nawi  do wspomnia-
nych we wst pie dyrektorskich „rad, na-
pomnie  i zach t”. Drodzy Rodzice! „Kto 
da swym dzieciom dobre wychowanie, to 
lepiej ni by zbiera  skarby dla na nie”. 
Uczniowie! „Nauka klejnot, nauka skarb 
drogi. Tego nie wydrze nieprzyjaciel srogi 
(...) A wi c ze zwyci stw nauki si
cieszmy, lecz bardziej nad ni  m dro
Bo  strze my”. ycz  b ogos awionych 
wakacji.  

Tadeusz Gluza  

Obecnie do szko y ucz szcza 125 uczen-
nic i uczniów. W szóstej klasie jest 21, 
w ród nich 13 ewangelików, w tym 10 
nale cych do naszej parafii. Wi kszo
uczniów szóstej klasy wybra a dalsz
nauk  w Gimnazjum w Goleszowie. W 
przysz ym roku szkolnym do pierwszej 
klasy jest zapisanych 17 uczniów, w tym 8 
ewangelików.

KAZANIE WYG OSZONE NA PAMI TCE ZA O ENIA KO CIO A W
CISOWNICY 24 CZERWCA 2012r. PRZEZ KS. TOMASZA BUJOKA

Tekst : J 19,33-34 

„A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, e ju
umar , nie po amali goleni jego;  lecz 
jeden z o nierzy w óczni  przebi  bok 
jego i zaraz wysz a krew i woda.”

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 
Serdecznie dzi kuj  ks. proboszczowi i 
Radzie Parafialnej za zaproszenie mnie 
na Wasze parafialne wi to. Zwykle pod-
czas pami tki za o enia i po wi cenia 
ko cio a wspomina si  histori wi tyni, 
której wi to si  obchodzi. Pozwólcie, e
ja dzisiaj nie zastosuj  si  do tej konwen-
cji i obiecam, e nic na temat historii  

Waszego ko cio a nie powiem. Nie wiem, 
czy b dzie mi to poczytane za nietakt, ale 
tak sobie dzisiaj za o y em. Chcia em 
niejako w zamian zwróci  Wasz  uwag
na inn  rzecz. Mianowicie wchodz c do 
ko cio a, naprzeciw g ównych drzwi wisi 
tablo pierwszej konfirmacji w ko ciele w 
Cisownicy. Na tablo tym widnieje te
portret mojej nie yj cej ju  niestety ku-
zynki. Ona, jak i inne jej kole anki przy-
st powa y do konfirmacji z w osami ple-
cionymi w pi kny warkocz. Tak e dzi ,
kiedy dziewcz ta szczególnie w l skich
strojach przyst puj  do konfirmacji plet
w osy w warkocz i mo emy powiedzie ,
e nasze ycie i to miejsce, którego kolej-
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ny jubileusz istnienia dzisiaj obchodzimy 
przeplata si  jak warkocz. Przecie  to 
tutaj prze ywacie wspania e chwile wzru-
sze , kiedy z rado ci  przynosicie swoje 
dzieci do chrztu, to tutaj ronicie zy pa-
trz c jak wasze pociechy przyst puj  do 
konfirmacji, a potem wkraczaj  w zupe -
n  samodzielno  bior c lub, ale to tak-
e tutaj przychodzi Wam egna  Waszych 

bliskich i odprowadza  ich na cmentarz. 
Wasze ycie jak warkocz splecione jest z 
tym miejscem i dobrze. Bo przecie  ko-
ció  to Dom Bo y, a Bóg chce by  towa-

rzyszem w Waszym yciu. On chce by  z 
nami w chwilach wznios ych i radosnych, 
ale tak e chce wspiera  i pomaga  w 
smutku i po egnaniu, dlatego chcemy 
dzi  za to miejsce tak szczególne dla Was 
Jemu dzi kowa . Jako podstaw  dzisiej-
szego wi tecznego kazania wybra em 
tekst mo na by powiedzie  wielkopi t-
kowy, ale przecie  ca e nasze ewangelic-
kie mówienie o Bogu, ca a teologia jest 
teologi  krzy a, a znów wchodz c do 
Waszego ko cio a za ka dym razem wi-
dzicie Chrystusa, który wyci ga do Was 
r ce, do ka dego z Was, do Ciebie wyci -
ga r ce i chce Ci  przygarn . Dzisiaj w 
ten szczególnie wi teczny dzie  chcemy 
sobie przypomnie  bardzo wymown
scen , kiedy jaki  rzymski o nierz prze-
bija Chrystusowi bok, eby sprawdzi ,
czy ten ju  skona . Ju  teologowie wcze-
snochrze cija scy zwracali uwag  na 
symbolik  wyst puj c  w tej scenie. Mia-
nowicie z boku Chrystusa wyp ywa krew i 
woda. Czyli symbole wyst puj ce w sa-
kramentach. Woda, to chrzest. Krew to 
piecz  przymierza tak w ST, jak przede 
wszystkim na Golgocie. Tam nast puje
zawarcie nowego przymierza z cz owie-
kiem. A zatem z boku Chrystusa wp ywa 
ku nam Jego mi o . o nierz stwierdza 
mier , ale dzi ki zmartwychwstaniu 

krew i woda, to tak e nowe ycie. Wsz -
dzie tam, gdzie my musimy orzeka , e
biologiczne ycie cz owieka si  urywa i 
ko czy, poniewa  usta  puls, tam z krzy a
zaczyna pulsowa  nowe ycie. Ale t  fun-

damentaln  zmian  widzi tylko ten, kto 
wierzy w Wielkanoc. Ewangelista Jan 
mocno podkre la jeszcze jedno: krzy  nie 
jest tylko narz dziem okrutnej tortury, 
bo przez zmartwychwstanie Chrystus 
zostaje wywy szony. Krew jest nosicielk
ycia i tego biologicznego i w sferze bo-

skiej. Przez krew w komunii stajemy si
krew – nymi Jezusa, jego bra mi i sio-
strami. Komunia popycha mnie do cz st-
szego u ywania zaimka ty a rzadszego ja.
To przecie  w komunii przypominamy 
sobie, ze Bóg mnie zbawi  przez swoj
mier  i nie ma w tym adnej mojej za-

s ugi, a tylko Jego aska i mi o . yjemy
w katolickim rodowisku i cz sto ogl -
damy sentymentalne obrazki s odkiego 
Jezusa, czy te  obrazki serca Jezusa, z 
którego emanuj  promienie mi o ci. 
 Mo e takie w a nie wyobra enie o zba-
wicielu rodzi si  i w nas samych. Czy 
Jezus by  taki s odki, jakim próbujemy go 
sobie czasem wyobrazi ? Je li wczytamy 
si  w Ewangelie, to tam nie znajdziemy 
obrazu s odkiego i cichego Jezusa. Prze-
cie  potrafi  obchodzi  si  ze sowimi 
rozmówcami bardzo surowo. Do uczo-
nych w pi mie powiedzia : Plemi mi-
jowe. Nawet do ludzi, z którymi by  bli-
sko potrafi  powiedzie  ostro. Piotr us y-
sza  s owa: id  precz ode mnie szatanie!
Poniewa  próbowa  zawróci  Jezusa z 
drogi na krzy . Mo emy powiedzie , e
Jezus prezentuje serdeczn  mi o . W 
ST. Bóg zawiera przymierze ze swoim 
ludem – narodem Izraela. Piecz ci  tego 
przymierza równie  jest krew, kiedy to 
Moj esz na polecenie Boga kropi krwi
zabitego zwierz cia, o tarz Boga i lud. Ale 
wkrótce ludzie odwracaj  si  od Boga i 
wypowiadaj  mu pos usze stwo. Mimo 
tego i wbrew wszystkiemu, Bóg w swej 
mi o ci pozostaje z czony ze swoim lu-
dem. Co prawda chce zapa a  zemst , ale 
od tego planu odst puje. W ksi dze Oze-
asza  czytamy: Nie wylej  mego srogiego 
gniewu, nie chc  ponownie zniszczy
Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie 
cz owiekiem, jestem po ród ciebie jako 
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wi ty i nie przychodz , aby niszczy .
Nowy Testament pokazuje wyra nie jak 
wielka jest mi o  Boga. A Jezus wezwa
uczniów swoich i rzek : al mi tego lu-
du; albowiem ju  trzy dni s  ze mn  i 
nie maj  co je , a Ja nie chc  ich od-
prawi  g odnych, aby czasem w drodze 
nie zas abli. S owa te pokazuj , e Jezus 
zlitowa  si  nad ludem w akcie serdecznej 
mi o ci. Pos uch u Niego znajdowali 
przede wszystkim ci, którzy nigdzie nie 
znajdowali powa ania i cierpieli g ód. W 
szczególny sposób Zbawiciel troszczy  si
o grzeszników: W ewangelii Mateusza 
czytamy: A gdy [Jezus] to us ysza , rzek :
Nie potrzebuj  zdrowi lekarza, lecz ci, co 
si le maj . (13) Id cie i nauczcie si , co 
to znaczy: Mi osierdzia chc , a nie ofia-
ry. Nie przyszed em bowiem wzywa
sprawiedliwych, lecz grzeszników. By
wra liwy na los ubogich, troszczy  si  o 
chorych. Co te  Mateusz zauwa a w s o-
wach Zbawiciela: Pójd cie do mnie wszy-
scy, którzy jeste cie spracowani i obci -
eni, a Ja wam dam ukojenie. Jezus jest 

uosobieniem bo ej mi o ci. Czy zatem 
kiedy s ysz  jakim by  Jezus, czy mnie to 
porusza? Bo z jednej strony nie by  s odki
i cichy, ale z drugiej by  wyczulony na 
ludzk  krzywd . Czy pobudza mnie to do 
uczynienia rachunku sumienia? Do sta-
wania si  do Niego podobnym? Wielki 
Bóg g boko si  uni a i przywleka posta
cz owieka.  Szwajcarski pastor Kurt Marti 
nada  Bogu nowe imi : Bóg ch tnie ma-
y. Pewnego razu ucze  zapyta  rabina: 

Dawniej yli ludzie, którzy widzieli Boga 
twarz  w twarz. Dlaczego takich osób 
nie ma dzisiaj? A na to nauczyciel odpo-
wiedzia : poniewa  dzisiaj ju  nikt wi cej 
tak nisko si  nie pochyla.
 Cz owiek, który my li i kocha, u wia-
damia sobie, e nie mo e pochodzi  od 
czego  mniejszego ni  on, na przyk ad od 
nie wiadomej siebie materii czy od zbie-
gu okoliczno ci. Jedynym logicznym 
wyt umaczeniem niezwyk o ci cz owieka 
jest to, e pochodzi on od Kogo  wi ksze-
go od siebie. Ale kim jest ten Kto  wi k-

szy? I po co nas stworzy ? Arystoteles by
przekonany, e Bóg to Najwy sza Inteli-
gencja, która jednak nie wie nic o naszym 
istnieniu, bo my li wy cznie o samej 
sobie. By  mo e nadal tak by my s dzili, 
gdyby Bóg sam nam si  nie przedstawi .
Uczyni  to w zupe nie niezwyk y sposób: 
przyszed  do nas! Syn Bo y sta  si  cz o-
wiekiem po to, by my sami zobaczyli, 
jaki jest Bóg i w jaki sposób nas traktuje - 
kocha. Obserwuj c s owa i czyny Boga w 
ludzkiej naturze, dokonali my najwi k-
szego odkrycia we Wszech wiecie. Prze-
konali my si , e Bóg nie tylko jest, ale e
nas kocha! I to nad ycie! Przychodzi do 
nas, chocia  wie, e niektórzy b d  chcie-
li Go zabi . I On si  na to zgodzi! Po 
dwóch tysi cach lat od tamtego przyj cia
Bóg znajduje sposoby, by nadal upewnia
nas o tym, e nas kocha, e szuka i e
zbawia. Bóg jest Mi o ci ! To jedyne, co 
mo emy powiedzie  o Nim z ca  pewno-
ci . Szczególnie patrz c na wisz cego na 

krzy u Chrystusa. Wszystko inne to na-
sze nieudolne, ludzkie komentarze. Skoro 
Bóg nas kocha, to nic dziwnego, e nie 
mo emy y  bez mi o ci. Ka dy z nas 
pragnie kocha  i by  kochanym. Problem 
zaczyna si  wtedy, gdy kto  usi uje
kocha  bez Mi o ci, bez Boga, a nawet 
wbrew Mi o ci. Nie jest to mo liwe z tego 
oczywistego powodu, e nikt z nas nie 
jest mi o ci . My tylko za ni  t sknimy. 
Mo emy w czy  si  w histori  mi o ci, 
ale nie stajemy si  przez to jej autorami. 
Ludzka mi o  albo jest obiciem Mi o ci
Boga, albo zostaje zast piona jak
karykatur  mi o ci. Tyle tylko potrafi 
cz owiek bez Boga. Dlatego otwórzmy si
na bo  mi o , pójd my w wyci gni te 
r ce Chrystusa, który tak wymownie co      
niedziel  z o tarza  w Waszym ko ciele 
zaprasza i mówi: Pójd cie do mnie   
wszyscy, którzy jeste cie spracowani      
i obci eni a Ja wam dam ukojenie.

AMEN
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KONFIRMACJA

B d  ci b ogos awi  i uczyni  s awnym 
imi  twoje, tak e staniesz si  b ogos a-

wie -
stwem. 

1 M  12,2 

Co to jest konfirmacja?
Konfirmacja jest to uroczysto  ca ego 
zboru chrze cija skiego, podczas której 
konfirmant sk ada wyznanie swej wiary i 
potwierdza przymierze z Bogiem. 
S owo „konfirmacja" oznacza „utwier-
dzenie", „umocnienie". Na progu dojrza-
o ci m odzi ludzie do wiadczaj  utwier-

dzenia w wierze. W Sakramencie Chrztu 
wi tego Bóg powiedzia  do nich swoje 

„tak", teraz kolej na ich wiadome „tak". 
Konfirmanci osi gaj c pe noletno  win-
ni by  samodzielni, winni pozna , co to 
jest „wspólnota Ko cio a", Bo e b ogo-
s awie stwo i otrzymywanie darów, do-
wiadczanie przyj cia i pokrzepienia. Na 

tej drodze potrzebni s  im przyjaciele, 
ludzie b d cy dla nich wzorem do na la-
dowania. 

„Tak" wobec mnie samego
M odzi ludzie pytaj  w tym okresie: kim 
jestem? Pomocne mo e tu by  przypo-
mnienie Chrztu wi tego. Bóg przyj
mnie, w Jego oczach jestem warto cio-
wym cz owiekiem. On zwraca si  do mnie 
osobi cie. Konfirmacja mo e pomóc w 
odnalezieniu i zaakceptowaniu samego 
siebie. 

„Tak" wobec wiary
Dojrza o  to przyj cie odpowiedzialno-
ci za siebie, samodzielne wypowiadanie 

si  i podejmowanie decyzji. M odzi ludzie 

u wiadamiaj  sobie, e to rodzice i rodzi-
ce chrzestni powiedzieli za nich „tak". 
Wspólne przygotowanie poprzez nauk
winno przyczyni  si  do lepszego zrozu-
mienia znaczenia tego wydarzenia. 

„Tak" wobec wspólnoty
Konfirmanci prze ywaj  wspólnot  Ko-
cio a przede wszystkim w swojej grupie, 

ale tak e w spo eczno ci ca ej parafii. 
Tam mog  zdoby  wiele dobrych do-
wiadcze , wypróbowa  razem formy 

kszta towania wiary, a ponadto uczy  si ,
jak mo na wspólnie przezwyci a  kryzy-
sy. S  zach cani do uczestniczenia w 
yciu parafii i do jego kszta towania. Jako 

jednostki potrzebujemy dla naszej wiary 
wspólnoty. Dlatego pyta si  konfirman-
tów, czy mog  powiedzie  „tak" w sto-
sunku do wspólnoty parafialnej. Parafia 
tak e potrzebuje m odych, ich ywotno-
ci, idei. Dlatego wa ne jest, aby i parafia 

powiedzia a podczas konfirmacji „tak" do 
swoich m odych, aby modli a si  za nich i 
towarzyszy a im. Z o enie wyznania wia-
ry i lubowania wierno ci Bogu i Ko cio-
owi upowa nia konfirmantów do 

uczestnictwa w spo eczno ci Sakramentu 
O tarza, do przyj cia ich na cz onków 
parafii i uzyskania przez nich praw przy-
s uguj cych w Ko ciele. 

Przyst pienie do Sto u Pa skiego
Punktem kulminacyjnym konfirmacji 
jest uroczysto  przyst pienia do Wiecze-
rzy Pa skiej. W tym sakramencie daje si
odczu  wspólnot  z Bogiem i z wierz cy-
mi. Bóg przychodzi do nas ze swoim b o-
gos awie stwem, my przyjmujemy to, co 
On nam darowuje, zostajemy przyj ci do 
wspólnoty wierz cych i otrzymujemy po-
krzepienie na tej drodze. Wieczerza Pa -
ska poprzedzona jest spowiedzi . Wspól-
na spowied  i przyst pienie do Komunii 

wi tej jest dla wielu rodziców i dzieci 
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wielkim prze yciem daj cym impuls do 
odkrycia na nowo swoich zada  w yciu.

Modlitwy konfirmantów
• Panie, ca e ycie jest dla mnie jak mo-
rze, które bywa romantyczne, spokojne, 
szerokie, g bokie i n c ce. Chcia bym w 
yciu jeszcze wiele zobaczy  i pozna .

Dlatego prosz  Ci , abym ka dy dzie
prze ywa  z Tob , jako moim Panem. 
Spraw, aby i ten dzie  zako czy  si  tak 
szcz liwie, jak si  rozpocz  oraz abym 
nigdy o nim nie zapomnia . Amen. 

•Do ycia potrzeba mi odwagi i si y. Ale 
tak e wiary. Je eli nie b d  jej mie , jaki 
sens b dzie mie  wtedy wszystko i czym 
mia bym si  kierowa ? Prosz  Ci , Bo e,
daj mi odczu , e Ty jeste  ze mn . Do-
pomó  mi zaufa  Tobie i i  za Twoim 
g osem. Dopomó  w odnalezieniu tego, 
co dla mnie dobre. Daj mnie i innym tak
spo eczno  wierz cych, w której mo na
si  czu  jak w domu. Wska  mi drog ,
któr  mam kroczy . I nie opuszczaj mnie. 
Amen. 

•Panie Jezu Chryste, b agamy Ci , wspie-
raj nas na drodze, któr  mamy teraz po-
d a . B d  z nami w sprawach, które 
nas dr cz . Pozwól nam wci  odczuwa ,

e nas dobrze rozumiesz. Obdarz nas 
swoj  m dro ci . Strze  nas od niegod-
nych czynów i daj si , aby my mogli si
sprawdzi  jako ludzie, którzy Tobie zau-
fali. Amen. 

Modlitwy rodziców konfirmantów
•Bo e nasz, dzi kujemy Ci w tym dniu za 
nasze dzieci. To Ty towarzyszy e  nam 
ka dego dnia w naszej wspólnej drodze. 
Ty znasz trud, jaki w o yli my w ich wy-
chowanie. Zrealizowali my du o, ale nie 
wszystko. Nie oby o si  bez pewnych 
pomy ek. Tym bardziej teraz jeste my 
tego wiadomi, kiedy dzieci wchodz  w 
trudny wiek kszta towania swej osobo-
wo ci. Dopomó  nam, aby my mieli do 
nich zaufanie i aby my si  nimi m drze 
opiekowali. Dzi ki Ci za to, e b dziesz 
nasze dzieci mia  w swojej pieczy. Amen. 

•Dzisiaj nasze dzieci wyznaj  publicznie 
wiar  w Ciebie. Dopomó  nam, aby my 
wzrastali w wierze, pouczaj c si  wza-
jemnie i aby my nie utracili Ci  z na-
szych oczu. Przypominaj si  nam w y-
ciu. Dzi ki Ci, za Twoj  obietnic . Ty 
prowadzisz nas po wszystkich naszych 
drogach. Spraw, aby dzie  ten by  dla 
wszystkich dobry. Amen. 

POSZUKIWANIE M DRO CI

 W pierwszej Ksi dze Królewskiej po-
znajemy kobiet , jest to królowa Saba, 

która zdecydowa a si  ponie  ogromny 
trud podró y i zwi zane z tym koszty, aby 
sta  si  m drzejsz . Dochodz  do niej 
wie ci o królu Izraela Salomonie, którego 
Bóg obdarzy  bogactwem i m dro ci  tak, 
e przewy szy  wszystkich królów ziemi. 

Jego s awa roznios a si  daleko tak , e „
ca y wiat pragn  ogl da  Salomona, 
aby s ucha  jego m dro ci, jak  Pan 
w o y  w jego serce”/1Krl 10,24/. Salo-
mon, dziesi ty syn Dawida, a drugi syn 
Dawida i Batszeby, jest trzecim królem 
Izraela. Prorok Natan nazywa go z woli 
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Boga „Jedidia” co oznacza” umi owany
przez Pana”. Kiedy odziedziczy  tron 
królewski po swoim ojcu Dawidzie, Bóg 
ukaza  mu si  we nie i powiedzia : ”Pro
co mam  ci da ”. Jego odpowied  brzmia-
a: ”Daj przeto swemu s udze serce ro-

zumne, aby umia  s dzi  twój lud, roz-
ró nia  mi dzy dobrem a z em, inaczej 
bowiem któ  potrafi s dzi  ten twój 
ogromny lud”./ 1Krl 3,5-9/ Ta pro ba
spodoba a si  Bogu i jak czytamy dalej w 
Ksi dze Królewskiej Salomon otrzyma
nie tylko m dro , ale bogactwo i powa-
anie. Dzi ki temu naród prze y  z oty

wiek w swojej historii. W tym czasie Izra-
el jest najpot niejszym królestwem. 
Jego s siedzi Egipt, Asyria i Babilon s
s abe. wi tynia, któr  Salomon wybu-
dowa  Bogu, przewy sza a swoj  wspa-
nia o ci  wszystkie ówczesne budowle. 
Ponadto Salomon u o y  trzy tysi ce 
przypowie ci i tysi c pi  pie ni. 
 Nietrudno si  dziwi , e wie ci o Sa-
lomonie szybko si  rozchodz  i docieraj
do najdalszych zak tków wiata. Królowa 
Saba pragnie osobi cie pozna  Salomona 
i do wiadczy  go poprzez stawianie trud-
nych pyta . Co sk oni o j  to tak dalekiej 
i niebezpiecznej podró y? Czy tylko zwy-
k a ludzka ciekawo ? A mo e potrzeba 
serca, potrzeba poznania Boga Salomo-
na. S awa Salomona by a nierozerwalnie 
zwi zana z imieniem jego Boga. To Bóg 
Izraela jest przyczyn  powodzenia Salo-
mona i wietno ci jego kraju. 
 W ród najs ynniejszych powiedze
Ojców Ko cio a najlepiej znane jest zda-
nie w. Augustyna: „Ukszta towa e  nas 
dla siebie i nasze serca nie zaznaj  spo-
koju, dopóki nie znajd  odpocznienia w 
Tobie.”
 A.W. Tozer w swojej ksi ce „Szuka-
nie Boga” ujmuje to tak: „Szukamy Boga 
tylko i wy cznie dlatego, e On pierw-
szy w o y  nam do serc to d enie, które 
pobudza nas do szukania Go”. Nikt nie 
mo e przyj  do Mnie-powiedzia  nasz 
Pan- „je eli go nie poci gnie Ojciec, któ-
ry Mnie pos a ”/J.6/44/ Impuls szukania 

Boga pochodzi od Niego samego, a to 
sk ania nas do dalszego szukania Go. W 
Psalmie 42 t sknota za Bogiem jest wy-
ra ona w pi knych s owach: „Jak jele
pragnie wód p yn cych, tak dusza moja 
pragnie ciebie, Bo e! Dusza moja pra-
gnie Boga, Boga ywego.”
 Królowa Saba jest gotowa do podró y.
Jej karawana to wspania y orszak. Obju-
czone wielb dy wioz  wiele podarun-
ków, które pragnie podarowa  Salomo-
nowi. S  to ró nego rodzaju wonno ci, 
oraz wielka ilo  z ota i drogich kamieni. 
Ma do przebycia oko o dwóch tysi cy
kilometrów. Trasa wiedzie przez zró ni-
cowane strefy klimatyczne. Od gor cego i 
wilgotnego, przez pustynny i suchy. Du e
ró nice temperatur w dzie  i nocy. Burze 
piaskowe, gor ce wiatry, oraz niebezpie-
cze stwo spotkania dzikich i drapie nych 
zwierz t. Podj cie decyzji o podró y jest 
wielkim ryzykiem i odwag . Jest królow ,
przywódczyni  swojego narodu, osob
publiczn . O jej wyprawie i celu wiedz
wszyscy. Wie ci szybko si  rozchodz .
Niejednokrotnie w trakcie podró y mu-
sia y towarzyszy  jej ró ne my li. Czy 
trud si  op aci? Czy wie ci o Salomonie 
nie s  zbyt przesadzone? I czy w ko cu
nie o mieszy si  wobec ogromnej rzeszy 
wiadków tej wyprawy. Wreszcie podró

dobiega ko ca. Ostatni kawa ek drogi z 
Jerycha do Jeruzalem. Królowa i Salo-
mon spotykaj  si  osobi cie. Jest to pry-
watna rozmowa. Królowa chce dowie-
dzie  si  wszystkiego, co jej le y na sercu. 
Odwa nie stawia pytania i ku jej zasko-
czeniu Salomon odpowiada na ka de z 
nich. To wielka pokora i jednocze nie 
odwaga ujawni  g ód wiedzy, by  nasta-
wionym na s uchanie i szuka  rady u 
m drego. Ale to nie koniec spotkania. 
Teraz królowa zwiedza pa ac i zapoznaje 
si  ze sposobem jego zarz dzania. Jest 
pod wra eniem stanowisk dostojników, 
sprawno ci w us ugiwaniu. Dostrzega 
pi kne stroje dworzan, nawet sposób 
wnoszenia potraw i podawania wykwint-
nych napojów. Ka dy szczegó  pa acowe-



13    INFORMATOR PARAFIALNY nr 2/2012       

go ycia jest przemy lany i funkcjonuje 
doskonale. Uczestniczy równie  w sk a-
daniu ofiary ca opalnej Bogu. Ma przywi-
lej osobi cie zobaczy  jedyn  drog
wskazana przez Boga do odpuszczenia 
grzechów. To krew dokonuje przeb aga-
nia. „Bez rozlania krwi nie ma odpusz-
czenia”/Hebr.9/22/ To wszystko co zo-
baczy a i us ysza a przeros o jej wyobra-
enia. Jej oczekiwania zosta y ca kowicie

spe nione. Ale to co zobaczy a najcen-
niejszego to bliska spo eczno  Salomona 
z Bogiem. Kiedy powraca do swojej oj-
czyzny otrzymuje wiele darów i kosztow-
no ci. Ale najcenniejszym darem, który 
zabiera ze sob   to wiedza o ywym Bogu 
Izraela, który kocha swój naród, pragnie 
mu b ogos awi , obdarza  m dro ci  i 
rozumem, ale te  wymaga, aby prawo i 
sprawiedliwo  by y stosowane. Wyra a
to s owami: „Niech b dzie b ogos awiony 
Pan, Bóg twój, który ci  sobie upodoba ,
aby ci  posadzi  na tronie Izraela, dla-
tego, e umi owa   Pan Izraela na wie-
ki.”/1Krl.10/9/ Jest stawiana za wzór 
przez samego Jezusa Chrystusa, który j
chwali, bo przyby a z kra ców ziemi s u-
cha  m dro ci Salomona.  
 Wszyscy potrzebujemy m dro ci, aby 
dobrze i umiej tnie kierowa  swoim y-
ciem. Codziennie podejmujemy ró ne
decyzje, dokonujemy nieraz trudnych 
wyborów. Czym jest zatem prawdziwa 
m dro yciowa? Hebrajskie s owo
hokma /m dro / oznacza umiej tno .
W Przypowie ciach Salomona s owo to 
u yte jest 45 razy. Opisuje ludzi, którzy 
wykonywali konkretn  prac  np. upra-
wiali rzemios o, tworzyli muzyk , ale te
byli doradcami w rozwi zywaniu ró nych 
problemów yciowych. Ludzie posiadaj -
cy zdolno  tworzenia, sk onni do ucze-
nia si , do doskonalenia si  w swojej 
pracy. Ludzie m drzy to zdolni i efek-
tywni w swojej dziedzinie dzia ania. W 
podobny sposób Biblia okre la duchow
m dro . To umiej tno ycia zgodnego 
z Bo ymi zasadami, to zastosowanie na-
szej wiedzy o Bogu w codziennym yciu i 

doskonalenie si  w tym co robimy. M -
dro  jest wiar , e przyjmuj c Bo  dro-
g  w naszym yciu, bez wzgl du na to, e
mo e prowadzi  nas niejednokrotnie 
przez trudne i bolesne do wiadczenia jest 
t  najlepsz  drog . Jeste my w r ku mi-
uj cego Ojca, który poprzez ró ne do-
wiadczenia kszta tuje nas i przemienia, 

aby mog y pojawi  si  w naszym yciu
owoce Ducha: mi o , rado , pokój, 
cierpliwo , uprzejmo , dobro , wier-
no , agodno , wstrzemi liwo . y
m drze to w a ciwie budowa  i kszta to-
wa  nasze ycie. Biblia wskazuje nam, w 
jaki sposób m dro  mo e sta  si  na-
szym udzia em. W Przypowie ciach Sa-
lomona jest wskazówka i  zach ta do 
poszukiwania m dro ci. „Synu mój! Je-
eli przyjmiesz moje s owa i zachowasz 

dla siebie moje wskazania, nastawiaj c
ucha na m dro  i zwracaj c serce do 
rozumu, je eli przywo asz rozs dek i 
dono nie wezwiesz roztropno . Je eli 
szuka  b dziesz jej jak srebra i poszuki-
wa  jej jak skarbów ukrytych, wtedy 
zrozumiesz boja  Pana i uzyskasz po-
znanie Boga. Gdy  Bóg daje m dro , z 
jego ust pochodzi poznanie i ro-
zum.”/Przyp.Sal.2/1-6/
 W innym miejscu w Przypowie ciach 
Salomona nabywanie m dro ci jest po-
równane do budowy domu. „Dom buduje 
si  m dro ci , a umacnia si  go roz-
tropno ci  i dzi ki rozs dkowi nape nia 
si  spichlerze wszelkimi cennymi i upra-
gnionymi dobrami”/Przyp.Sal.24/3-4/
Potrzebujemy zrozumie  czym jest i na 
czym si  opiera „dom zbudowany m dro-
ci .” Przybywa nam coraz wi cej pi k- 

nych i zadbanych domów. Ukwiecone 
ogrody, równo przyci te trawniki upi k-
szaj  nasze otoczenie. Ale dom to nie 
tylko ciany i kolor nowej farby. Dom to 
ludzie, którzy w nim mieszkaj , to panu-
j ca w nim atmosfera. A cenne i upra-
gnione dobra to mi o , dobro , szacu-
nek, wyrozumia o , wybaczanie. Dom 
zbudowany m dro ci  to dom z ciep
serdeczn  atmosfer , w którym wszyscy 
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czujemy si  dobrze i bezpiecznie. Dr 
Clayton Bel pastor zboru w jednym ze 
stanów USA powiedzia  „dom stworzony 
przez moj  matk  by  cz stk  nieba na 
ziemi. Do niego móg  schroni  si  ka dy 
cz onek rodziny i zosta  wyposa ony we 
wszystko co jest potrzebne do podró y
przez ycie.”

yjemy w coraz bardziej zabieganym i 
chaotycznym wiecie. Coraz wi cej przy-
bywa nam obowi zków, zada  i odpo-
wiedzialno ci. Potrzebujemy znale  czas 
dla siebie, aby w ciszy zastanowi  si  nad 

naszym yciem. Potrzebujemy zada
sobie to trudne pytanie: jak  jestem oso-
b ? Jak inni mnie postrzegaj ? Nasze 
ycie szybko przemija. Ka dy ma do dys-

pozycji czas wyznaczony mu przez Stwór-
c . Psalm 90 mówi nam, by nauczy  si
liczy  w asne dni, aby posi  m dre 
serca. wiadomo  up ywu czasu powin-
na nak ania  nas do refleksji i nakiero-
wa  na w a ciwy cel, aby my nie min li 
si  z tym co najwa niejsze. 

 Henryka Szarzec

RELACJE Z BIE CYCH WYDARZE  PARAFIALNYCH

Z OTA KONFIRMACJA

 W trzeci  niedziel  po Wielkanocy, 29 
kwietnia jak co roku w ko ciele ap. Jaku-
ba Starszego w Ustroniu odby a si  Z ota 
Konfirmacja. Uroczyste nabo e stwo 
rozpocz o si  o g. 10:30. Wszystkich 
serdecznie przywita  ks. Piotr Wowry, a 
kazanie wyg osi  ks. Marek Twardzik. 
Nabo e stwo u wietni  tak e Ustro ski 
Chór Ewangelicki pod dyrekcj  p. Kry-
styny Gibiec. Spotkanie po 50 latach, 
by o okazj  do wzajemnego rozpoznawa-
nia si , wspomnie  i nieko cz cych si
rozmów.

CISOWNICZANIE NA SZLAKU
LE NYCH WI TY

Pierwszego maja zainaugurowa  sw
dzia alno  Nieformalny Klub Turystycz-
ny o powo aniu którego pisali my w 
ostatnim Informatorze Parafialnym. 
Punktualnie o godzinie 9:00 prawie trzy-
dziestoosobowa grupa piechurów w wie-
ku od czterech do siedemdziesi ciu czte-
rech lat, zebra a si  przed cisownick
plebani , aby wyruszy  w pierwsz  tras
szlakiem le nych wi ty . Najpierw skie-

rowali my nasze kroki na Budzin, by 
doj  do kamienia przy „Spowiedzisku”. 
Tam te  mieli my pierwsz  przerw . Ks. 
Marek Twardzik przybli y  wszystkim 
dawn  i wspó czesn  histori  tego uro-
czego miejsca, nast pnie odczyta  frag-
ment Ew. Jana mówi cy o chlebie ywota 
i zmówi  modlitw . Zrobili my tak e
okoliczno ciowe zdj cie i udali my si  w 
stron  dawnego przej cia granicznego, by 
doj  do kolejnego miejsca tajnych nabo-
e stw ewangelickich „Zakamie ” nieda-

leko Nytku po Czeskiej stronie. Na miej-
scu schowani za olbrzymim kamieniem 
zapoznali my si  z histori  reformacji i 
kontrreformacji w Nytku, ws uchali my 
si  w kolejny fragment Pisma wi tego, a 
pó niej w ciszy i skupieniu, ka dy indy-
widualnie odda  si  modlitwie. Na zako -
czenie wszyscy razem zmówili my Modli-
tw  Pa sk  i wzmocnieni duchowo udali-
my si  w stron  szczytu Czantorii. By  to 

najbardziej wyczerpuj cy odcinek drogi, 
dlatego wszyscy z rado ci  odetchn li, 
kiedy przed naszymi oczyma wy oni  si
budynek schroniska. Po d ugim odpo-
czynku i ma ym co nie co, udali my si
przez Ma  Czantori  z powrotem do 
centrum Cisownicy. Zm czeni, ale w 
dobrych humorach planowali my ju
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nast pne wycieczki, gdy  pozosta e le ne 
wi tynie jeszcze na nas czekaj . By  to 

dobry czas wspólnych rozmów, rekreacji , 
a tak e duchowych prze y . Tak wi c do 
zobaczenia na kolejnym le nym szlaku.

NABO E STWO Z OKAZJI   
WI TA STRA Y PO ARNEJ

 Szóstego maja, jak zwykle w pierwsz
niedziel  miesi ca, w naszej parafii odby-
o si  nabo e stwo rodzinne. Ksi dz jak 

zwykle przyniós  pewien rekwizyt wokó
którego zbudowane by o kazanie z ele-
mentami dialogu. Rekwizytem tym by
samochód stra acki. Dlaczego? Gdy  na 
nabo e stwie mieli my specjalnych go-
ci, byli nimi stra acy, którzy dwa dni 

wcze niej obchodzili swoje wi to. Stra-
acy procesjonalnie z pocztem sztanda-

rowym na czele weszli do ko cio a i usie-
dli w pierwszych awkach.

Wszystkie teksty biblijne tej nie-
dzieli w jaki  sposób dotyczy y stra a-
ków, gdy  mówi y o wodzie, ogniu i dra-
binie. Mówi c o wodzie, ksi dz podkre-
li , e ród em prawdziwej, ywej wody 

jest dla nas Jezus i tylko On mo e ugasi
nasze pragnienie duszy, pragnienie do-
bra, pragnienie wiary. Dlatego w a nie w 
Nim mamy szuka  pokrzepienia i orze -
wienia, wzmocnienia i posilenia. Mówi c
o ogniu podkre li , e jest taki ogie  któ-
rego nie trzeba, a nawet nie mo na gasi
– to ogie  wiary. Potrzeba nam tego 
ognia wiary, gdy  on nas uzdalnia do 
dzia ania na rzecz dobra drugiego cz o-
wieka. Wskazuj c za  na drabin , która 
s u y do ratowania ludzi, podkre li , e w 
naszym kierunku Bóg równie  wystawi ,
rozci gn  tak  szczególn  drabin  ra-
tunkow . Jest ni  dla ka dego cz owieka 
Jezus Chrystus. Grzech niczym ogie
od cza cz owieka od Boga. A przez Jezu-
sa na nowo odnajdujemy kontakt z Bo-
giem. Jezusowe wyci gni te do cz owieka 
r ce, mo emy odczyta  w a nie jako 
szczególn  drabin . Aby my widzieli i 
wiedzieli, jak  drog  mamy si  uda  dla 
ratowania naszej duszy. Na koniec z o y
yczenia, aby nas wszystkich Bóg bez-

piecznie prowadzi , ochrania  od wszel-
kich niebezpiecze stw. A stra akom,
takiego poczucia i wr cz pewno ci e to 
co robi  jest wielk  s u b  dla dobra 
cz owieka. A tak e si y i mocy, i ochrony 
Boga w ka dej akcji. 
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Gdy obowi zek wezwie mnie, 
                     Tam wsz dzie, gdzie si  pali. 

                     Ty mi, o Panie si  daj, 
                      Bym ycie ludzkie ocali .

                      Pozwól, niech dziecko póki 
czas,

                      Z p omieni ca o wynios .
                      Przera onego starca daj, 
                      Ustrzec przed strasznym 

losem. 

                      Daj, panie, czujno , abym 
móg ,

                      Najs abszy s ysze  krzyk. 
                      Daj sprawno  i przytomno

bym, 
                      Ugasi  po ar w mig. 

                      Swe powo anie pe ni  chc ,
                      I wszystko z siebie da .

                      S siadów, bli nich w biedzie 
strzec, 

                      I o ich mienie dba .

                      A je li taka wola Twa, 
                      Bym ycie da  w ofierze. 

FINA  KONKURSU BIBLIJNEGO 
„JONASZ”

 W miesi cu maju zako czy  si  Mi -
dzynarodowy Konkurs Wiedzy Biblijnej 
„Jonasz”. Wspania e miejsca, w grupie 
uczniów szkó rednich zaj li nasi para-
fianie: drugie Samuel Gogó ka, a szóste 
Sebastian Madejski. Laureatom gratulu-
jemy i yczymy pomy lno ci i wiele Bo-
ego b ogos awie stwa oraz kolejnych 

sukcesów w nast pnych edycjach kon-
kursu.

WYCIECZKA PARAFIALNA DO 
PISARZOWIC 

roda, 16 maja przywita a nas po-
chmurnym niebem. Mimo niezbyt sprzy-
jaj cej aury na ten dzie  czeka y my z 
rado ci  , gdy  z inicjatywy i pod czuj-
nym okiem naszej Pani Pastorowej Kata-
rzyny Twardzik wybra y my si  na „ wi -
to Kwitn cej Azalii” do Pisarzowic. 

Po zaj ciu miejsc w autokarze nasz 
proboszcz ks. Marek Twardzik po egna
nas krótk  modlitw  i yczy  udanego 
wyjazdu. Po przyjedzie na miejsce skie-
rowa y my swe kroki do ogrodu Pa stwa 
Pude ek. Pani przewodnik pokaza a nam 
ogród przydomowy, wrzosowisko, ogród 
rekreacyjny z basenem, boiskiem do siat-
kówki, domkiem letnim i miejscem na 
ognisko. Zobaczy y my tak e ogród- ko-
lekcje z bogatymi zbiorami rhododen-
dronów i azalii. Po zwiedzeniu ogrodu 
mia y my czas wolny, w którym mog y-
my zakupi  wybrane spo ród kilkuset 

odmian krzewy i drzewka ozdobne. Do-
brze, e nasz autokar mia  du y baga nik, 
gdy  doskonale pomie ci  zakupione 
przez nas sadzonki. Dobrze, e towarzy-
szy o nam kilku panów, którzy znakomi-
cie sprawdzili si  w roli naszych „traga-
rzy”.
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W drodze powrotnej zatrzyma y my si  w 
japo skiej herbaciarni, otoczonej ogro-
dami japo skimi. Mog y my podziwia
drzewka bonsai, azalie, klony japo skie,
wi nie, a tak e setki mniej lub bardziej 
znanych odmian.  

Wyjazd by  bardzo udany i pe ne mi ych 
wra e  wróci y my do Cisownica. Jeste-
my wdzi czne Pani Pastorowej, za tak 

udany wyjazd i ju  czekamy na kolejne 
propozycje. Dzi kujemy Panu Bogu za 
ten wspólnie sp dzony czas.  

Krystyna Grochal 

EGZAMIN KONFIRMANTÓW 

 W wi to Wniebowst pienia 17 maja 
podczas nabo e stwa odby  si  egzamin 
tegorocznych konfirmantów. Po roku 
nauki konfirmacyjnej przyszed  czas na 
podsumowanie wyt onej pracy. Egza-
min wypad  bardzo dobrze. Wszyscy, 
tzn.: Marcelina Cie lar, Agnieszka Fa-
bian, Natalia Malec, Michalina Kluz, 
Katarzyna Zielina, Adam cibek, Jakub 

liwka zostali dopuszczeni do konfirma-
cji, która odby a si  w niedziel  3 czerw-
ca. Wszystkich tegorocznych konfirman-
tów serdecznie zapraszamy na spotkania 
m odzie owe i zach camy do aktywnego 
udzia u w yciu parafii! 

DZIECI ULICY – SPOTKANIE   
RODZINNE

„I rzek  do nich: Kto by przyj  to dzieci
w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto 

za  mnie przyjmuje, przyjmuje tego, 
który mnie pos a . Kto bowiem jest naj-
mniejszy mi dzy wami wszystkimi, ten 

jest wielki.” k 9, 48;

 Dzieckiem ulicy jest co pi te dziecko 
w Polsce, czyli takie, które wi kszo
czasu sp dza w rodowisku ulicznym, 
gdzie stara si  zaspokoi  swoje podsta-
wowe potrzeby. Niedomyte, g odne, nie-
wyspane, wagaruj ce, wulgarne, zanie-
dbane, bij ce si  i bite. Z drugiej strony 
wra liwe, spragnione uwagi i akceptacji. 
Jak ka dy cz owiek pragn  by  zauwa o-
ne i najcz ciej znajduj  oparcie w grupie 
rówie niczej na podwórku, od której 
przejmuj  wzorce i normy zachowania. 
W takim rodowisku pracuj  pedagodzy 
ulicy - Robert i Monika Cie larowie, któ-
rzy na ostatnim spotkaniu rodzinnym 
opowiedzieli nam o dzieciach ulicy z by-
tomskiego Bobrka. Dzieciach, które cz -
sto handluj  z omem, w glem, kwiatami 
ukradzionymi z cmentarzy. Dzieciach, 
które do pó nych godzin nocnych wa sa-
j  si  po ulicach Bytomia, opiekuj  m od-
szym rodze stwem, chroni  je przed 
agresywnym pijanym ojcem lub nieza-
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radn yciowo matk . Pedagodzy ulicy 
spotykaj  je na podwórkach, w piwni-
cach, bramach, pustostanach, dworcach 
kolejowych, galeriach handlowych. Takie 
dzieci by y i zawsze b d  w ród nas: 
”Wsta , narzekaj w nocy, na pocz tku 
stra y nocnych, wylewaj jak wod  swo-
je serce przed obliczem Pana; podnie
ku niemu swoje d onie za dusz  twoich 
dziatek, które omdlewaj  z g odu na 
rogu ka dej ulicy!” pisze w swoich „Tre-
nach” Jeremiasz. Monika i Robert oraz 
dwie wspó pracuj ce z nimi wolonta-
riuszki: Katarzyna Kukucz i Natalia Cza-
chor traktuj  te s owa jako wezwanie do 
tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej 
misji. Staraj  si  by  zawsze sojusznika-
mi dziecka, wspieraj  je, maj  z nim 
sta y kontakt, proponuj  zaj cia ade-
kwatne do jego wieku i mo liwo ci. Jako 
„pozytywni doro li” wprowadzaj  dziecko 
w wiat norm i zachowa  powszechnie 
uznawanych, a co najwa niejsze oferuj
mu wsparcie duszpasterskie stosownie 
do zg aszanych problemów i potrzeb. 
Chcia bym, by na ka dej ulicy by a para 
streetworkerów (pedagogów ulicy), która 
jest tam dla tego m odego cz owieka – 
powiedzia  Robert Cie lar. Dlatego po-
trzebni s  wolontariusze, którzy dotr  do 
szarego obywatela w jego lokalnym ro-
dowisku. 

yczymy wi c streetworkerom, by Pan 
Bóg pob ogos awi  ich niezwyk e marze-
nia. 

DZIE  MATKI W NASZEJ PARAFII

 Dok adnie 26 maja w Dzie  Matki 
dzieci spotyka y si  w naszej sali para-
fialnej, na zaj ciach plastycznych, aby 
zrobi  prezenty dla swoich mam z okazji 
ich wi ta. Ka da z mam mia a okazj
otrzyma  od swoich pociech pi kne laur-
ki, u miechni ty kwiatek z tekturowej 
rolki oraz ozdobne torebki. Dzieci mia y
nie lada frajd  robi c prezenty, a mamy 
by y prawdziwie wzruszone otrzymuj c

prezenty od swoich dzieci. By  to mi y
czas tak dla dzieci jak i dla rodziców.   
Za  nast pnego dnia dzieci z chórku 
dzieci cego i szkó ki niedzielnej podczas 

niedzielnego nabo e stwa mówi y wier-
sze dla mam i tatusiów, piewa y pie ni i 
sk adali yczenia. By y to niew tpliwie 
bardzo wzruszaj ce chwile zarówno dla 
dzieci jak i rodziców. 

PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY 

 Dzie  Rodziny!!! Wszyscy przecie
jeste my jedn , wielk  rodzin . Dlatego 
na wzór pierwszego zboru chrze cija -
skiego w Jerozolimie spotkali my si  w 
niedzielne popo udnie 27 maja w Izbie 
Regionalnej u pa stwa Brzezinów, aby 
cieszy  si  spo eczno ci  z sob            
nawzajem.  
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 Nasze wi towanie rozpocz li my 
S owem Bo ym i modlitw  w której po-
prowadzi  nas ks. Marek Twardzik. Przy-
pomnia  te  jak wa na w naszym yciu
jest rodzina i wezwa  wszystkich, aby 
codzienne piel gnowa  i budowa  wi zy 
rodzinne. Nast pnie wraz z naszym ze-
spo em m odzie owym za piewali my 
kilka pie ni, a dzieci ze szkó ki niedziel-
nej zaprezentowa y wiersze dla mam i 
tatusiów. Kolejny punkt programu to 
mini koncert naszego chórku dzieci cego. 
 Ale có  to? Nagle sta o si  co  nieo-
czekiwanego! Wszyscy us yszeli my nad-
je d aj cy samochód naszej Ochotniczej 
Stra y Po arnej w Cisownicy. Nieco pó -
niej nasi stra acy zaprezentowali mo li-
wo ci owego nowego stra ackiego samo-
chodu: te d wi kowe jak i wodne. Zapo-
znali nas tak e z zasadami pierwszej po-
mocy i przybli yli tajniki stra ackiej
s u by. Ka dy móg  na chwil  na o y
he m wsi  do szoferki i poczu  sie jak 
prawdziwy stra ak. Pó niej przyszed
czas na kolejn  niespodziank , czyli wy-
st py clownów z Centrum Misji i Ewan-
gelizacji w Dzi gielowie. W zabawnych 
scenkach, które przedstawiali kry o si
g bokie biblijne przes anie. Kolejnych 
atrakcji by o co niemiara. Dwie trampo-
liny do skakania dla najm odszej ferajny. 
Loteria fantowa, która w mgnieniu oka 
zosta a wykupiona, dwie niezwykle emo-
cjonuj ce licytacje. Po takich emocjach 
jajecznica, pieczona kie baska, kaszanka, 
niezliczona ilo  ciast oraz napoje zimne i 
gor ce smakowa y wy mienicie. By o nas 
ponad 150 osób. Wszystkim by o bardzo 
mi o i przyjemne, czego wyrazem by y
d ugie rozmowy doros ych i nieko cz ce 
si  zabawy dzieci. Niestety wszystko kie-
dy  si  ko czy, wieczorem ostatni zm -
czeni, ale zadowoleni organizatorzy pik-
niku udali si  do swoich domów na za-
s u ony odpoczynek.  
 Dzi kuj  serdecznie radnym i cz on-
kom naszej Parafii, na których barkach 
spoczywa a organizacja naszego pikniku. 
Dzi kuj  wyst puj cym dzieciom, chór-

kowi, zespo owi, m odzie y i wszystkim 
zaanga owanym w organizacj  pikniku. 
Wszystkim hojnym ofiarodawc  i spon-
sorom pikniku i loterii fantowej równie
serdeczne Bóg zap a ! Firmy i przedsi -
biorstwa które wspar y nasz piknik: Tar-
tak Elektryczny-Szyma ski, Tartak-
Malec Józef, Bramstyl-Gogó ka K., Firma 
Avan, Ogrostyl-Kowala K., Arthem-
Sikora&Lang, Green Garden-Gluza A., 
Artex- Wi c aw A., Szko a Podstawowa w 
Cisownicy, PUH Cyprys-Wo niak B., 
Rainda M.-Kwiaty, Restauracja Pod Tu-
em, Meble Kuchenne-Moroszczuk, 

Pilch-Zabawki z drewna, Kolej Linowa 
Czantoria, Ksi garnia Jack, Nadle nictwo 
Ustro , Stacja paliw-Kowalczyk Petrol, 
Polanka pod Czantori , Kargo-Chrupki 
kukurydziane, Bolko Kolor-Farby, Mu-
zeum Beskidzkie w Wi le i wiele, wiele 
osób prywatnych, których wyliczy  nie 
zdo amy. Wszystkim serdecznie dzi ku-
jemy! Dodam tylko, e ca y zysk z nasze-
go pikniku, czyli 3300 z otych pragniemy 
przeznaczy  miedzy innymi na wsparcie 
naszych dzieci i m odzie  w ró nych let-
nich, wakacyjnych akcjach. 
 Widoczna rado  naszych dzieci, mo -
liwo  integracji, mo liwo  bycia ze 
sob , prze ywania wspólnoty w parafial-
nej spo eczno ci jest bezcenna. Do zoba-
czenia na Rodzinnym Pikniku Parafial-
nym ju  za rok!!! 

KONFIRMACJA W CISOWNICY

 Dnia 3 czerwca br., podczas uroczy-
stego nabo e stwa w obecno ci ks. Mar-
ka Twardzika oraz katechety dyr. Tadeu-
sza Gluzy i ca ego zboru, siedmioro kon-
firmantów z o y o wyznanie swej wiary i 
potwierdzi o przymierze z Bogiem lubu-
j c Mu wierno  i pos usze stwo. Kiedy
w sakramencie Chrztu wi tego Bóg 
powiedzia  do nich swoje „tak”, teraz 
przysz a kolej na ich odpowied , na ich 
wiadome „tak” wobec Boga. Tak si

sta o! W swym lubowaniu, konfirmanci 
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przej li odpowiedzialno  za siebie, za 
swoje czyny i decyzje.  
 Na tej trudnej drodze samodzielnego 
ycia oraz osobistej odpowiedzialno ci

przed Bogiem potrzebni s  im przyjacie-
le, ludzie b d cy dla nich wzorem do 
na ladowania. T  za  rol  musimy pe ni
my wszyscy: duszpasterze, katecheci, 
prezbiterzy, wszyscy cz onkowie naszego 
zboru. To jest nasza odpowiedzialno  za 
tych m odych ludzi. Punktem kulmina-
cyjnym konfirmacji by a uroczysto
przyst pienia po raz pierwszy w yciu do 
Sakramentu Wieczerzy Pa skiej. Chwila 
ta zarówno dla konfirmantów jak i ich 
bliskich by a wielkim duchowym prze y-
ciem, które ma pog bia  ich spo eczno-
ci z Bogiem i naszym Zbawicielem Jezu-

sem Chrystusem.  
 Wa nym jest te , aby Ci m odzi ludzie 
nie znikn li z firmamentu naszej parafii, 
lecz aby byli ywymi kamieniami naszego 
zboru. St d mój apel zarówno do konfir-
mantów jak i ich rodziców razem zróbmy 
wszystko, aby niedzielne nabo e stwa, 
spotkania m odzie y, cz onkostwo w 
zespole m odzie owym czy naszym chó-
rze parafialnym jak i inne formy pracy 
nie by y tylko okazjonalnymi spotkania-
mi, ale potrzeb  ich serca t skni cego do 
Boga.

KONFIRMACJA W LIPTOWSKIM 
JANIE

 W niedziel  10 czerwca uczestniczy-
em w pi knej uroczysto ci Konfirmacji w 

naszej zaprzyja nionej Ewangelickiej 
Parafii w Liptowskim Janie na S owacji. 
W czasie uroczystego nabo e stwa przy-
si g  wierno ci Bogu i Ko cio owi z o y o
10 m odych ludzi, 4 dziewczyny i 6 
ch opców. Nabo e stwo rozpocz  S o-
wem Bo ym ks. Peter Tajat miejscowy 
proboszcz. Pó niej odby  si  krótki egza-
min konfirmantów, a nast pnie dopiero 
sama uroczysto  konfirmacji. W trakcie 
nabo e stwa wyg osi em kazanie, które 
wcze niej zosta o przet umaczone na 
j zyk s owacki. Przekaza em tak e ser-
deczne pozdrowienia od Rady Parafialnej 
i ca ego naszego cisownickiego zboru. Na 
uroczystym obiedzie postanowili my
wraz z ks. Piotrem i pani  kurator lip-
towskiego zboru, aby naszym parafial-
nym kontaktom nada  charakter bardziej 
oficjalny i z czasem podpisa  umow  o 
partnerstwie. My l , e wyjazd by  bar-
dzo udany, mieli my okazj , aby bli ej si
pozna  i porozmawia  o dalszej wspó -
pracy.

Ks. Marek Twardzik 
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Gabriela Sikora 



CYKL TEMATYCZNY: MODLITWA (cz. 3)

MODLITWA W NOWYM TESTAMENCIE, Z SZCZEGÓLNYM 
UWZGL DNIENIEM MODLITWY PA SKIEJ: „OJCZE NASZ...”

Podkre lenie 
szczególnej roli 
Prawa Bo ego mia o
zabezpieczy ycie
religijne Ludu 
Izraelskiego przed 
obcymi wp ywami.

Niestety
doprowadzi o to 
tak e do wynaturze
w yciu religijnym. Z 

czasem ywa, szczera religijno
zamieni a si  w przestrzeganie 
szczegó owych przepisów prawnych, 
stanowi cych cel sam w sobie. 
Przyk adem takiej religijnej postawy w 
Nowym Testamencie jest stronnictwo 
faryzeuszów. Ich religijna postawa 
polega a na porównywaniu swego ycia z 
bardzo nieraz drobiazgowymi przepisami 
Zakonu i traktowaniu Boga jako wiadka 
swojej w asnej doskona o ci. Zapomnieli, 
e modlitwa to poszukiwanie kontaktu z 
ywym Panem. Postaw  tak  widzimy w 

podobie stwie o faryzeuszu i celniku ( k
18,9-14). Faryzeusz w modlitwie 
dostrzega tylko siebie, swoj  w asn
doskona o . Dlatego te  Ewangelie 
przedstawiaj  gwa towny atak Jezusa na 
tego rodzaju wynaturzenia modlitwy. Nie 
mo e ona bowiem zawiera  listy zas ug 
przed Bogiem, nie mo e te  os dza
bli niego. Modliciel nie mo e by
wpatrzony w siebie, ale w Boga, a je li
patrzy w g b swego serca, to powinien 
dostrzega  swoje braki i niedostatki gdy :
„kto siebie wywy sza, b dzie poni ony, a 
kto si  poni a, b dzie wywy szony” ( k
18,14;) 

Jezus swoim yciem, swoj  pobo no-
ci  ukazuje ca kowicie nowy sposób 

patrzenia na modlitw . Mówi c wi c o 

modlitwie w Nowym Testamencie nale y
spojrze  na modlitwy Jezusa i na to, co 
On o modlitwie powiedzia . Ca e ycie
Jezusa na ziemi by o w a ciwie jednym 
nieprzerwanym aktem modlitwy. Po-
wi ca  On modlitwie wiele czasu. Jezus 

nie tylko sam by  wielkim m em modli-
twy, ale tak e wychowywa  uczniów swo-
ich w tej sztuce. wiadcz  o tym przypo-
wie ci o natr tnym przyjacielu ( k 11,5-
13;) oraz o wdowie i niesprawiedliwym 
s dzi ( k 18,1-8;). Poza tym któ  z nas 
nie zna s ów Jezusa: „Pro cie a b dzie
wam dane, szukajcie, a znajdziecie, ko-
aczcie, a otworz  wam”. Wypowiedzia

je Jezus wraz z innymi s owami: „Je li
tedy wy, b d c z ymi, potraficie dawa
dobre dary dzieciom swoim, o ile wi cej 
Ojciec wasz, który jest w niebie, da do-
bre dary tym, którzy Go prosz ”. (Mat 7, 
7.11) S  to s owa zach ty do modlitwy, 
daj ce pewno , e Bóg nas s ucha i s y-
szy.

Uczniowie cz sto widzieli modl cego 
si  Jezusa, nie mogli wi c nie widzie , jak 
modlitwa przenika a ca e Jego ycie, jak 
promienia a z Jego osoby na ca e otocze-
nie, jak o ywia a nauczanie. Zdawa  so-
bie te  musieli spraw  z tego, e modli-
twa ich Mistrza przewy sza a niesko -
czenie wszystkie praktyki modlitewne, do 
których oni byli przyzwyczajeni w Sta-
rym Zakonie, e by a bardziej wewn trz-
na, duchowa, bezpo rednio prowadz ca
do Boga. Nale y tak e zauwa y , e mo-
dlitwa Jezusa nie by a monotonnym wie-
los owiem, lecz arliwym wo aniem z 
g bi serca.
 U wiadamiaj c sobie to wszystko, co 
nam mówi  Ewangelie o modlitwie w 
yciu Jezusa, lepiej zrozumiemy pro b

aposto ów: „Panie, naucz nas modli  si ,
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jak i Jan nauczy  uczniów swoich” ( k
11,1). Zapewne zarówno uczniowie Jana, 
jak i uczniowie Jezusa, umieli si  modli ,
ale najprawdopodobniej Jan nauczy
swoich uczniów modlitwy, która ich wy-
ró nia a. O to te  chodzi o uczniom Jezu-
sa. Modlitwa mia a by  znakiem wyró -
niaj cym, znakiem ich wiary i r kojmi
uczniostwa. Jej tre  i duch mia wiad-
czy  o ich pobo no ci. Jezus wys ucha
uczniów i nauczy  ich nast puj cej mo-
dlitwy: „Ojcze nasz, który  jest w niebie, 

wi  si  imi  twoje, Przyjd  Królestwo 
twoje, B d  wola twoja, jak w niebie, 
tak i na ziemi, Chleba naszego powsze-
dniego daj nam dzisiaj, I odpu  nam 
nasze winy, jak i my odpuszczamy na-
szym winowajcom, I nie wód  nas na 
pokuszenie, ale nas zbaw ode z ego, Al-
bowiem twoje jest królestwo i moc i 
chwa a na wieki wieków. Amen” (Mt
6,9-13;)
 Istnieje zgodno  co do tego, i  w swej 
oryginalnej formie Modlitwa Pa ska
pochodzi od samego Jezusa. Wskazuje na 
to jej wyra nie ydowski i aramejski
charakter. Jako wyraz pobo no ci he-
brajskiej modlitwa ta nie stosuje pierw-
szej osoby liczby pojedynczej, lecz wy-

cznie pos uguje si  liczb  mnog , np.: 
„Ojcze nasz..., odpu  nam nasze winy..., 
zbaw nas ode z ego...”, a pod wzgl dem 
tre ci nawi zuje ona do modlitw ydow-
skich. Jednak e tekst proponowany przez 
Jezusa jest bardziej zwi z y i bardziej 
poruszaj cy. Specyficznym novum jest 
sposób w jaki Jezus zwraca si  do Boga. 
Jezus nazywaj c Boga swoim Ojcem, u y
s owa, którym nikt Go dotychczas nie 
nazwa , a mianowicie: Abba. W ca ym 
przebogatym skarbcu modlitw ydow-
skich z okresu staro ytnego nie ma ani 
jednego przyk adu, w którym by zwraca-
no si  do Boga tym w a nie s owem.
Przyczyn  takiego stanu rzeczy by o t o
znaczeniowe tego s owa. S owo Abba
wchodzi o pierwotnie w zakres s ownic-
twa dzieci cego. Tak w a nie ma e dziec-
ko zwraca o si  do swojego ojca: Abba -

to znaczy tato, tatusiu. Zwrot ten wyra a
pewn  za y o  i dlatego zapewne inni 
nie o mielali si  go u ywa . By a to rzecz 
niezwyk a w czasach, kiedy ydzi imienia 
Boga w ogóle nie wymawiali, uwa aj c je 
za wi te i kieruj c si  zatroskaniem, 
eby czym  nie urazi  Tego, do którego 

zanosili swe modlitwy. Tymczasem 
chrze cijanie z ca  prostot  mog  si
zbli a  do Boga jak dzieci do w asnego 
ojca. S owa Jezusa: „Gdy si  modlicie, 
mówcie: Ojcze...” s  nie tylko przyzwole-
niem na zwracanie si  do Boga jako do 
swojego Ojca, ale tak e dopuszczeniem 
uczniów do spo eczno ci z Bogiem. Jed-
nak Synostwo Bo e uczniów jest innego 
rodzaju, ani eli Synostwo Bo e Jezusa. 
Jezus mówi : mój Ojciec, wasz Ojciec,
nigdy jednak nasz Ojciec (por. J 20,17). 
 Omawiaj c temat modlitwy w No-
wym Testamencie musimy tak e zwróci
uwag  na ca kiem nowy element, który 
do tej pory nigdy nie wyst powa  w histo-
rii Ludu Bo ego. Jest nim modlitwa w 
imieniu Jezusa Chrystusa. „Zaprawd ,
zaprawd  powiadam wam: O cokolwiek 
by cie prosili Ojca w imieniu moim, da 
wam.” J 16,23; (por. J 14,13; 15,16;). 
Podkre laj c znaczenie modlitwy w swo-
im imieniu, Jezus nie wskazywa  na sku-
teczno  modlitwy, ale na jej charakter. 
„W imieniu Jezusa” znaczy o: zgodnie z 
Jego duchem, zgodnie z Jego nauk , w 
podporz dkowaniu si  woli Bo ej, w 
trwaniu w mi o ci i prawdzie Chrystuso-
wej (por. J 15,7;). Kto uwierzy  w Jezusa 
jako Zbawiciela, ten rozpoznaje szczegól-
ne znaczenie tego imienia, w którym 
objawia si  Bo a moc (Dz 9,34; 19,13-16).

Dzieje Apostolskie ukazuj  te  modli-
tw  jako jeden z podstawowych czynni-
ków kszta tuj cych now  drog  Ludu 
Bo ego (Dz 2,42). Modlitwa przez moc 
dzia ania Ducha wi tego by a czynni-
kiem kszta tuj cym wiadomo  odr b-
no ci tworz cego si  Ko cio a Chrze ci-
ja skiego, stanowi a element umacniaj -
cy poczucie jedno ci, poczucie przyna-
le no ci do jednej rodziny Bo ych dzieci, 
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poczucie braterstwa przez do wiadczan
ci gle na nowo jedno  z Bogiem Ojcem 
przez Zmartwychwsta ego Pana Jezusa 
Chrystusa. Ta jedno  pomimo up ywu 
lat dotyczy tak e ka dego z nas, dlatego 

modlitwa jest i dzi  bardzo wa nym ele-
mentem naszego ycia w wierze. 

ks. Marek Twardzik

CYKL TEMATYCZNY: HISTORIA KO IO A (cz. 2)
PIEWSZE WSPÓLNOTY – I i II PODRÓ  MISYJNA

W poprzednim odcinku opisa em 
posta  Jezusa z Nazaretu oraz pierwszy 
zbór, który powsta  w Jerozolimie. 
Chcia bym kontynuowa  ten w tek 
pierwszych zborów chrze cija skich i 
przybli y  problemy jakie pojawia y si  w 
tych wspólnotach. 

Zbór w Antiochii Syryjskiej (obec-
nie Antakya w Turcji), powsta  ok. 37 
roku, po prze ladowaniach w Jerozoli-
mie. Wtedy to wielu wyznawców Chry-
stusa znalaz o schronienie w tym pot -
nym hellenistycznym mie cie. Antiochia 
by a stolic  rzymskiej prowincji Syrii i 
trzecim pod wzgl dem wielko ci miastem 
imperium. Ze wzgl du na swoje strate-
giczne po o enie i szlaki handlowe by o
to bogate, pe ne pogan i ydów miasto o 
silnej kulturze helle skiej. Ci którzy zo-
stali wygnani z Jerozolimy zwrócili si  do 
miejscowych ydów, skupionych wokó
synagogi (Dz. 11,19). Potem g oszono 
Ewangeli  równie  i poganom. W ten 
sposób nowo powsta y zbór sk ada  si  z: 
nawróconych z poga stwa (poganochrze-
cijan) oraz nawróconych z judaizmu 

(judeochrze cijan). Tutaj te  zacz to 
nazywa  uczniów Chrystusa chrze cija-
nami (Dz. 11,26). Na wie  o tym, e zbór 
w Antiochii tak szybko si  rozwija, Apo-

sto owie wys ali tam w 42 roku nawróco-
nego lewit  Barnab . Pochodzi  on z Cy-
pru i dobrze zna  kultur  helle sk . Mia
za zadanie skontrolowa , czy zbór prawi-
d owo si  rozwija. Barnaba dba  o rozwój 
antioche skiej wspólnoty, potem do po-
mocy sprowadzi  on nawróconego ju
Paw a z Tarsu. Zbór w Antiochii Syryj-
skiej by  bardzo pr nym i bogatym zbo-
rem. Jego cz onkowie przesy ali przez 
Paw a i Barnab  ja mu n  dla ubogich 
braci w Judei. Antiochia Syryjska by a
g ównym o rodkiem chrze cija stwa w 
latach 44-68, a dla aposto a Paw a by a
baz  wypadow  na misyjne wyprawy w 
g b Azji Mniejszej.

Przysz y wiadek ukamienowania 
Szczepana, prze ladowca chrze cijan, a 
potem aposto , urodzi  si  jako Szawe
(Saul) ok. 10 roku, w rodzinie ydowskiej
w mie cie Tars w Cylicji. Wyrós  w kultu-
rze ydowskiej, sam siebie zalicza  do 
grona faryzeuszy. Obeznany dobrze w 
kulturze helle skiej, posiad  jak jego 
ojciec obywatelstwo rzymskie. Zna  j zyk 
aramejski i grecki. Jako m ody faryzeusz, 
niezale nie od swojej pozycji spo ecznej, 
musia  nauczy  si  jakiego  rzemios a - w 
przypadku Szaw a by a to umiej tno
tkania p acht namiotowych. W Jerozoli-
mie pog bia  znajomo  Tory, w szkole 
uczonego Gamaliela. Wyró nia  si  nie-
nawi ci  do chrze cijan i ich nauk. Zosta
cudownie nawrócony w drodze do Da-
maszku ok. 35 roku. Potem krótko prze-
bywa  w Damaszku, nast pnie przez trzy 
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lata y  na Pustyni Arabskiej. W Jerozo-
limie spotka  Piotra, zaanga owa  si  w 
dzia alno  zboru w Antiochii, nast pnie 
postanowi  podj  trud misyjny i i  z 
Ewangeli  do pogan (Gal. 2,8). Pe en 
wi tego zapa u ju  nie Saul, ale Pawe

zorganizowa  trzy podró e misyjne. 
Pierwsza z nich obj a Cypr i krainy Azji 
Mniejszej: Pizydia, Cylicja, Pamfilia i 
Galacja. Pawe  i jego wspó pracownicy
odwiedzili miasta takie jak: Antiochia, 
Ikonia, Listra i Derbe. Wyprawa by a
pe na niebezpiecze stw, trwa a ok. 4 lat 
(45-48 r.). 

Pomi dzy pierwsz  a drug  wy-
praw  misyjn , w Jerozolimie odby  si
sobór jerozolimski. Zwo ano go, aby roz-
strzygn  kwesti  nawróconych pogan, 
mi dzy innymi tych w zborze w Antio-
chii. Cz  starszych z Jerozolimy uwa a-
o, e aby zosta  chrze cijaninem naj-

pierw nale y przyj  zasady prawa moj-
eszowego. Inni natomiast twierdzili, e

nie jest to wymagane. Pawe  oraz Piotr 
nale eli do tej drugiej grupy, uwa ali oni, 
e nawróceni poganie nie musz  podda-

wa  si  obrzezaniu. Pawe  swoj  tez
argumentuje w li cie do Rzymian 2,29. 
W ko cu dosz o do porozumienia. Po-
twierdzono stanowisko Paw a; postano-
wiono, e jedyne przepisy Prawa obowi -
zuj ce pogan to: powstrzymywanie si  od 
ofiar sk adanych bo kom, od krwi, od 
tego co uduszone, od nierz du oraz pa-
mi  o ubogich (Dz. 15,21)

Druga podró  misyjna trwa a w la-
tach 51- 54. Pawe  i jego wspó pracowni-
cy odwiedzili zbory poprzednio za o one,
ale i tak e wybrali si  w nowe tereny. W 
czasie trwania tej podró y Pawe  dotar
do Troady, nast pnie do Europy. Tam 
odwiedzi  miasto Filippi – stolic  Mace-
donii, gdzie powsta  pierwszy zbór w 

Europie. Co ciekawe pierwszym Europej-
czykiem, który przyj  Ewangeli  by a
kobieta imieniem Lidia. Pawe  w Filipii 
zosta  wtr cony do wi zienia i ubiczowa-
ny (Dz.16). Stamt d aposto  uda  si  do 
Aten, gdzie przemawia  do Greków na 
Areopagu. Ate czycy pocz tkowo ch tnie 
s uchali, lecz nie mogli zrozumie  kwestii 
zmartwychwstania (Dz. 17,32). Wielu 
wyznawców aposto  znalaz  w Koryncie, 
gdzie przebywa  oko o 1 roku. 

Zbór w Koryncie powsta  w czasie 
drugiej podró y misyjnej (Dz.18). By  to 
prawdopodobnie najbardziej ukochany 
przez Paw a zbór. Miasto Korynt by o
wtedy najwi kszym miastem portowym, 
liczy o ok. 600 tys. mieszka ców. Nazy-
wane by o " wiat em Grecji", w mie cie 
styka y si  kultury wschodu i zachodu 
imperium. St d tak du e zepsucie moral-
ne w mie cie, które by o kolebk  kultury 
poga skiej Grecji. Pawe  i jego wspó pra-
cownicy dzia ali tam bardzo d ugo, prac
misyjn  utrudniali ydzi z miejscowej 
synagogi. Dzieje Apostolskie opisuj
nawrócenie Kryspusa – prze o onego 
synagogi (Dz. 18,8). ydom si  to nie 
spodoba o, wykorzystali obecno  nowe-
go prokonsula – Galliona, który by  bra-
tem filozofa Seneki. ydzi oskar yli przed 
nim Paw a, e naucza o oddawaniu czci 
Bogu (Dz. 18,13),co jest niezgodnie z 
Prawem. Gallion uzna , e w jego kompe-
tencjach nie le y rozstrzyganie sporów 
natury religijnej i odprawi ydów. Pawe
pozosta  jeszcze w Koryncie przez d u szy
czas. Potem wybra  si  do Syrii rozpoczy-
naj c trzeci  podró  misyjn , któr  b d
chcia  przybli y  w nast pnym odcinku 
dziejów historii Ko cio a.

Sebastian Madejski
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K CIK KULINARNY

Ciasto z owocami  

300 g m ki , 150-200 g cukru pudru,      
250g mas a lub margaryny, 4 jajka,
1 y eczka proszku do pieczenia,  
owoce – ok. 0,5 kg truskawek 

Mas o zmiksowa  z cukrem pudrem na g ad-
k  mas . Dodawa  za ka dym razem po 1 
jajku i miksowa  na puszyst  mas . Potem 
dodawa  stopniowo m k  z proszkiem dalej 
miksuj c. Ciasto wy o y  na mniejsz  blach
lub tortownic  du  – na blach  da  papier 
lub przetrze  t uszczem i posypa  grysikiem. Na ciasto da  truskawki, mog  by  inne 
owoce. Piec ok. 50 min w180 stopni C. Przed podaniem posypa  cukrem pudrem.  

Sernik na zimno – Pychota 

2 du e serki waniliowe homogenizowane, 3 ó tka, 2 szkl.mleka, 1 szkl. cukru pudru,  
1 margaryna KASIA, 2,5 y ki elatyny, 4 kolorowe galaretki. 

Trzy galaretki ugotowa  wg przepisu –ró ne kolory- mo na dzie  wcze niej, eby by a
twarda. elatyn  rozpu ci  w 1 szkl. zimnego mleka, a nast pnie wla  do drugiej szkl. 
gor cego mleka – rozmiesza  nie doprowadza  do zagotowania, wystudzi . Uciera
mikserem margaryn  + cukier puder i ó tka i stopniowo dodawa  serki. Do masy 
wla  zimne mleko z elatyn  – elatyna mo e by  lekko st ona. Doda  pokrojone w 
kostk  galaretki. Wyla  na tortownic . Da  do lodówki, jak masa si  st eje zala
czwart  galaretk .

Nast pne ciasto z owocami 

4 szkl. m ki krupczatki, 1,5 szkl cukru, 2 ca e
jajka, 1 margaryna, 2 y eczki proszku do 
pieczenia

Sk adniki zarobi  jak na posypk . Ubra  1 
garnek 1,2 litrowy ciasta. A do reszty doda
mleko, wymiesza  – ciasto ma by  jak na 
babk . Ciasto wyla  na blach  wy o on
papierem- blacha redniej wielko ci. Na to 
da  owoce takie jakie si  ma. Posypa  pozo-
sta ym ciastem. Piec ok. 50 min. 180 stopni 
C. Mo na posypa  cukrem pudrem.
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INFORMACJE  PARAFIALNE: 

Pierwszego maja, tak jak zapowiadali my powo any zosta  do ycia: 

Nieformalny Klub Turystyczny 

Na dobry pocz tek pod yli my szlakiem dwóch le nych wi ty :
na Spowiedzisku (w Lesznej) i Zakamieniu (niedaleko Nydka). Wy-

cieczka by a wspania a, wspólna droga  w sensie fizycznym i duchowym 
dostarczy a wiele wra e  wszystkim jej uczestnikom. 

Konkretne terminy i trasy kolejnych wycieczek b d  podawane pod-
czas og osze  parafialnych. 

Wszystkich zapraszamy i zach camy
do aktywnego sp dzania wolnego czasu!!! 

ZAPROSZENIE !!!
WSZYSTKIE DZIECI ZAPRASZAMY

NA:
DNI DOBREJ NOWINY

4 7 LIPIEC 2012r. g 16:00 – 19:00
NA PARAFII EWANGELICKIEJ

W CISOWNICY
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KANCELARIA PARAFIALNA 

WTOREK RODA PI TEK
9:00-12:00 15:00-18:00 9:00-12:00 

POZA  WYZNACZONYMI GODZINAMI 
JE LI TYLKO JESTEM NA TERENIE PARAFII 

SERDECZNIE ZAPRASZAM! 

STA E COTYGODNIOWE SPOTKANIA 

NABO E STWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00 

DRUGA NIEDZIELA MIESI CA - NABO E STWO PO CZONE
ZE SPOWIEDZI  I KOMUNI WI T

RÓWNOLEGLE DO NABO E STWA SZKÓ KA DLA DZIECI 

PIERWSZA NIEDZIELA MIESI CA – NABO E STWO RODZINE 

RODA CZWARTEK PI TEK SOBOTA

GODZI-
NA BI-

BLIJNA
g. 18:00 
(LATO) 

KO O PA
(robótki r czne) 

g.16:00

SPOTKANIE 
KONFIRMAN-

TÓW 
g. 16:30 

PRÓBA
CHÓRKU

DZIECI CE-
GO 

g. 15:00 
PRÓBA

ZESPO U M O-
DZIE OWEGO 

g. 18:00 

SPOTKANIE 
M ODZIE Y

g. 17:30 

PRÓBA CHÓRU 
g. 19:00 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!! 

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

Gabriela Sikora, Katarzyna Twardzik, dyr. Tadeusz Gluza, Sebastian Madejski 
Zdj cia: Zbigniew Dorighi, Andrzej Pilch, ks. Marek Twardzik  

Sk ad: Zbigniew Dorighi, Druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543
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PARAFIALNA AKCJA DIAKONIJNA 

Od kilku miesi cy informujemy o 

Parafialnej Akcji Diakonijnej!!! 

S  w naszej parafii osoby, które chcia y by pomaga  innym,  
ale aby to robi , musimy wiedzie  kto tej pomocy potrzebuje? 

Je li wi c s  osoby potrzebuj ce pomocy, 
prosimy o zg aszanie takiego zapotrzebowania! 

(mo e to by  zapotrzebowanie jednorazowe lub cykliczne)

Zapotrzebowanie mo e dotyczy  np.: 
sprz tania, gotowania, zrobienia zakupów, 

podwiezienia do lekarza, opieki itp. 

POTRZEBUJESZ POMOCY? NIE WSTYD  SI !
ZG O  SI  DO SWOJEJ PARAFII ! 

      Post scriptum: 
Je li s  osoby, które tak  pomoc  innym chcia y by si  zaj ,

równie  prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej!!! 

Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ : 
( od 04.04.2012r.) 

LUB: 

Joanna Tomoszek i Jakub Molin     
28.04.2012r. 

POGRZEBY: 

.p. Franciszek Rusz    l. 38         
09.05.2012r.

.p. Anna Sikora zd. Pelar  l. 88         
19.05.2012r 

.p. Oton Rusz l. 75 

JUBILEUSZE:  (od 65 l.) 

Zofia Pod orny  l. 70 
Jan Pod orny  l. 75 
Gustaw Hudziec  l.70 
Helena Gross  l. 70 
Hilda Duda  l. 70 
Maria Skupie   l. 95 
Jan Morys  l. 75  

25.05.2012r. 
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