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CISOWNICZANIE ZAANGAŻOWANI
W BUDOWĘ KOŚCIOŁA

ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNEJ
KONFIRMACJA

Niech te nasze cisownickie dzwony każdego dnia budzą nasze serca, niech
wołają nas do modlitwy, do czytania Pisma Świętego czy też na nabożeństwo!
Niech nieustannie przypominają nam o Bogu, niech wzywają nas do upamiętania
i do miłości bliźniego!

CISOWNICKIE DZWONY
„Pięknie, głośno rozbrzmiewajcie dzwony.
Dzieci Boże, pieśni waszych tony;
niech brzmią i niosą pieśń do niebios stref.”
„Dzwony, to nic innego jak stop dwóch metali.
Ale jak zabrzmią głośno – słychać je z oddali.
Dzwony to symbol radości, zwycięstwa i chwały
Lecz czasami brzmią smutno – tak jakby płakały.
Dzwony spokrewnione są też z organami
Co głoszą chwałę Bożą aż ponad chmurami.
Mogą tez być pasyjne, albo adwentowe
Dzwony weselne, dzwony pogrzebowe
Lecz najweselsze – dzwony wielkanocne,
Bo oprócz Zmartwychwstania zwiastują nam wiosnę.
Taka to gamę dźwięków dzwony w sobie mają,
To człowieka zasmucą – to rozweselają.
Czasami ostrzegają, lub dzwonią na trwogę
Albo tez ogłaszają wojenną pożogę.
Dzwony już od prawieków służyły ludowi
I kaplicom cmentarnym oraz kościołowi.
Każdy dzwon ma swe serce, które weń uderza,
Tym to sercem jak młotem głos wzmacnia poszerza.
Każdy dzwon jest jak struna dobrze nastrojony,
Głos jego się rozpływa w cztery świata strony.
Kiedy się wszystkie dzwony razem z sobą zgrają,
To tak silną muzykę w wszechświat wysyłają.
Że, żadna ich orkiestra w świecie „nie przebije”
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Z HISTORII CISOWNICKIEGO EWANGELICYZMU
Nabożeństwa odbywały się w każdą niedzielę i w święta. Z czasem zwiększono
częstotliwość nabożeństw, organizując je
również w dni powszednie w okresie adwentowym i pasyjnym. W kaplicy prowadzone było też nauczanie katechetyczne.

Patent tolerancyjny cesarza Józefa II z
dnia 13.10.1781r. zezwolił mniejszościom
wyznaniowym, w tym ewangelikom, na
budowę kościołów - domów modlitwy.
Wykorzystali tę cesarską „łaskę” ewangelicy Śląska Cieszyńskiego i bardzo szybko
zabrali się do budowania domów modlitwy. Takie domy modlitwy, kościoły bez
wież powstały między innymi w Bielsku,
Jaworzu, Ustroniu czy Goleszowie.
O cisownickich ewangelików przez
37 lat spierały się zbory w Goleszowie
i Ustroniu. Dekretem gubernialnym z
dnia 18.02.1814r. i z dnia 24.06.1839r.
zatwierdzono przynależność Małej i
Wielkiej Cisownicy do zboru ustrońskiego.
Cisowniccy ewangelicy korzystali z
nabożeństw w Ustroniu. Tam też przynoszono dzieci do chrztu, odbywały się
konfirmacje i zawierano małżeństwa. Do
końca lat 50-tych XX w., przeważnie pieszo, „kościelnymi chodnikami” udawano
się na nabożeństwa. Dla najdalej mieszkających, np. we Wędołach, droga do kościoła trwała około półtorej godziny.
W roku 1962 w budynku starej szkoły ewangelickiej z dwu klas lekcyjnych
przygotowano pomieszczenie, „salkę”,
dla celów sakralnych. Był to rodzaj kaplicy, w której mieściło się około 100 osób.
5
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Coniedzielne prowadzenie nabożeństw, szczupłość tymczasowej kaplicy,
odległość od Ustronia, która mimo lepszej komunikacji stawała się coraz bardziej uciążliwa w przyśpieszonym tempie
życia, jak również pragnienie i ambicja
posiadania własnego kościoła z jego różnymi, cennymi funkcjami w środowisku,
wzbudziła wśród miejscowych ewangelików silną potrzebę wybudowania własnej świątyni. Było to w trudnym dla
Kościoła czasie. Władze komunistyczne
niechętnie wydawały zezwolenia na budowę obiektów sakralnych. Niemniej
determinacja woli wybudowania własnego kościoła przezwyciężyła piętrzące się
trudności. Wsparcia udzieliły naczelne
władze Kościoła i w ten sposób uzyskano
zezwolenie na budowę „kaplicy”.
Wykonanie projektu powierzono
cieszyńskiemu architektowi Karolowi
Koziełowi. Dzięki wielkiemu zaanga-

żowaniu miejscowej społeczności, przy
logistycznym wsparciu ks. Pawła Bocka,
ks. Stanisława Dordy, jak i materialnemu
wsparciu całej ówczesnej parafii ustrońskiej, pracy społecznej i ofiarności, mógł
powstać kościół Jana Chrzciciela.
W tym miejscu posłużę się zapiskami
sporządzonymi przez Ludwika Sikorę,
jednego z tych, którzy pierwsi wbijali łopaty w twardy, cisownicki grunt.
17.05.1976r. - wykopy, pobieranie próbek
26.05.1976r. - zwózka drewna z lasu
Czerwiec - wykopy, wywożenie ziemi
19.06.1976r. - betonowanie ław
03.07.1976r. - wykopy, dalsze betonowanie ław
Lipiec-wrzesień - betonowanie fundamentów
04.10.1976r. - betonowanie pod wieżą
11.11.1977r. - rozbiórka oszałowań
04.06.1978r. - po nabożeństwie w salce
starej szkoły z 1835r., z udziałem chóru
z Bładnic na placu budowy kościoła miała miejsce modlitwa dziękczynna za dotychczasowy stan budowy.

Takie były początki prac budowlanych, w które zaangażowali się miejscowi. Pamiętać należy, że był to czas reglamentacji materiałów budowlanych. Na
pewnym etapie prace zostały na pół roku
wstrzymane z powodu braku stali o wła-

ściwym przekroju, potrzebnej do zbrojenia nośnych filarów. Główne prace budowlane wykonały firmy Michała i Pawła
Cieślarów z Wisły. Zadaniem trudnym
dla wykonawców był stromy, dwuspadowy, żelbetowy strop.
Wystrój wnętrza zaprojektował i wykonał cieszyński artysta plastyk Jan Herma.
Po pięciu latach mozolnego budowania, w pierwszą niedzielę po Trójcy
Świętej, 21 czerwca 1981 roku, po raz
pierwszy, radośnie dla wszystkich, odezwały się wspaniałe dzwony. W Kościele
i na zewnątrz, na dwóch nabożeństwach,
licznie zgromadzeni wierni z wielkim
wzruszeniem śpiewali hymn „Boże Wielki, pełnyś chwał”. Zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w PRL ks.
bp Janusz Narzyński, w asyście zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej ks. sen. Jana
Szarka, księży proboszczów Pawła Bocka
i Stanisława Dordy, dokonał poświęcenia
KOŚCIOŁA JANA CHRZCICIELA
W CISOWNICY. Był to wielki, pamiętny dzień w dziejach cisownickiego ewangelicyzmu.

Cisownickie dzwony
Pierwsze dwa dzwony zawieszono na
dobudowanej w 1850r. sygnaturce szkolnej. W 1910r. przeniesiono je do wieży
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kaplicy cmentarnej. Trzeci dzwon ufundowała młodzież. Dzwony te zostały zarekwirowane podczas I wojny świa¬towej. W latach 20. ze składek miejscowych
ewangelików zakupiono w firmie Schwabe w Bielsku dwa dzwony, które w czasie
II wojny światowej podzieliły los swoich
poprzedników. Z nakazu okupanta zdjęto je 21.02.1942r. i przetopione zostały
na armaty. W ich miejsce zawieszono
staliwny (odlew) dzwon wypożyczony z
Bładnic. Służył on w Cisownicy do 1957r.
Kolejne dwa staliwne dzwony, wykonane
w Łodzi, poświęcono 26.10.1958r. Dzwony odzywają się zawsze wcześnie rano,
w południe i wieczór, wyznaczając czas

- porę dnia i wzywając wiernych do modlitwy.
W roku 1981 dla nowo zbudowanego kościoła sprowadzono z miejscowości Warpuny na Mazurach trzy spiżowe
dzwony: wielki, 610 kg, „Chwała na wyso¬kościach Bogu”; średni, 310 kg, „A na
ziemi pokój”; mały, 170 kg, „Ludziom, w
których ma upodobanie”.
Do Cisownicy sprowadzili je: ks. Stanisław Dorda, Władysław Kowalczyk, Jerzy Kozieł, Bronisław Marosz oraz bracia
Karol, Ludwik i Paweł Zielinowie.
ks. Jan Kozieł
SMC Siedem Wieków Cisownicy

KAZANIE WYGŁOSZONE NA PAMIĄTCE ZAŁOŻENIA
W CISOWNICY - 23.06.2013r. - KS. MARCINA RATKA-MATEJKO
O, jak miłe są
przybytki twoje,
Panie Zastępów!
Dusza moja wzdycha i omdlewa z
tęsknoty do przedsionków Pańskich.
Serce moje i ciało woła radośnie
do Boga żywego.
Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, Nakłoń
ucha, Boże Jakuba! Sela. Boże, tarczo
nasza, wejrzyj I spójrz na oblicze pomazańca swego! Albowiem lepszy jest
dzień w przedsionkach twoich, Niż gdzie
indziej tysiąc; Wolę stać raczej na progu
domu Boga mego, Niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co
dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.
Panie Zastępów, Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!” Ps 84,2-3.9-13.
7
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Dziś szczególny dzień dla cisownickiej parafii, tradycyjnie wraz ze swoimi
rodzinami oraz współbraćmi w wierze
obchodzicie pamiątkę założenia i poświęcenia tutejszego kościoła. Tego rodzaju święto to powód do radości. Wielu
z was z pewnością doskonale pamięta
jak w latach 80-tych ubiegłego wieku
wysiłkiem wielu ludzi zarówno mieszkańców Cisownicy jak i okolicznych
wiosek i miejscowości powstawał wasz
kościół.
Dokładnie dwa dni temu minęły 32
lata od momentu poświęcenia, tutejszego kościoła. Dziś jest szczególna okazja,
aby dziękować Bogu za to wszystko,
co przez ostatnie lata mogliście w tym
miejscu przeżyć. W pamięci każdego
człowieka pozostają różnego rodzaju
wspomnienia dotyczące rodzinnej parafii. Dla niektórych jest to wspomnienie z konfirmacji, dla innych chwila
ślubowana swojemu współmałżonkowi
wierności dla jeszcze innych to chwila,

gdy przyprowadzili swoje dziecko do
chrztu świętego. Dla wielu ludzi pamiątka założenia kościoła to czas radosnego
wspominania tego, co dzięki Bożej łasce
przeżyli właśnie w tym miejscu. Niezależnie, który, z tych, jak i wielu innych
momentów, szczególnie zapadnie w
waszej pamięci, to właśnie temu, który
jest Panem Kościoła – Bogu należy się
dziękczynienie za każdą chwilę pod Jego
Słowem.
Takim wyrazem dziękczynienia i
radości mogą być także słowa Psalmu,
który wybrałem do dzisiejszego rozważania: O, jak miłe są przybytki twoje,
Panie Zastępów! Dziś wielu z Was może
szczerze tak samo zawołać do Boga. To
ważne abyśmy w naszych modlitwach
dziękowali za Bożą łaskę, której możemy doświadczać między innymi podczas
nabożeństw.
Jednak Psalm ten nie tylko daje nam
przykład tego jak bardzo ważnym jest
dziękczynienie. Pokazuje nam także cechy, jakimi powinna charakteryzować
się osoba wierząca. Przede wszystkim
powinniśmy z ufnością iść przez nasze
życie. Albowiem słońcem i tarczą jest
Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan,
Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie Zastępów, Błogosławiony człowiek, który
ufa tobie! Bóg jest tym, który każdego
dnia chce być słońcem rozświetlającym
wszelkie mroki, jakie napotykamy w naszym życiu. Poprzez swoje Słowo chce
dodawać nadziei i otuchy w chwilach,
kiedy z naszego ludzkiego punktu widzenia jest już beznadziejnie – On chce
dodawać nam nadziei, w chwilach, które
wydają się nie do zniesienia – Bóg chce
nieść nas jak Ojciec na swoich ramionach. Dlatego możemy w Jego stronę
spoglądać z nadzieją, jako na tego, który
jest naszą tarczą. To wspaniały obraz

Boga, który chce chronić człowieka ufającego Mu.
W Kościele zarówno podczas nabożeństw jak i wielu innych spotkań
takich jak Godziny Biblijne, spotkania
młodzieży lub koła Pań możemy wzrastać w społeczności z Bogiem i innymi
wierzącymi. Dlatego ważnym jest to
abyśmy nawzajem jeden drugiego zachęcali do trwania w takiej społeczności. Motywują nas do tego słowa Psalmu: O, jak miłe są przybytki twoje.
Czasem z pewnością można usłyszeć
głosy mówiące, że mogłoby być więcej
osób na spotkaniach, więcej osób na
nabożeństwach. To właśnie do każdej i
każdego z nas należy odpowiedzialność
za zapraszanie się nawzajem do udziału
w społeczności.
Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, Nakłoń ucha, Boże Jakuba! Kościół to miejsce gdzie możemy
do Boga zanosić nasze modlitwy i westchnienie. Prosić Boga o pomoc i błogosławieństwo jak i dziękować Mu za
każde dobro, które z łaski Jego otrzymujemy. A Bóg każdą naszą modlitwę chce
wysłuchiwać.
Kościół to miejsce gdzie możemy
przybliżać się do Boga, gdzie możemy
wzrastać w mądrości Jego Słowa oraz
pokrzepiać się darami Stołu Pańskiego.
Dlatego tak ważna jest ta społeczność,
którą tutaj tworzycie.
Drodzy! Życzę wam w tym szczególnym dniu abyście zawsze myśleli o waszym kościele, jako o miejscu spotkania
człowieka z Bogiem. Niech słowa: lepszy jest dzień w przedsionkach twoich,
Niż gdzie indziej tysiąc; Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, Niż
mieszkać w namiotach bezbożnych. –
staną się i waszą pieśnią płynącą z głębi
serc. Amen.
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PRZEMÓWIENIE SPOWIEDNIO-KONFIRMACYJNE
„A gdy nadeszła pora, zajął
miejsce przy stole, a apostołowie
z Nim”
Łk 22,14;

Działo się to w Jerozolimie. Jezus
miał wtedy 33 lata. Noce spędzał na Górze Oliwnej, we dnie nauczał w świątyni,
a cały lud wczesnym rankiem szedł do
świątyni, by Go słuchać. Tamtego poranku mówił o drzewie figowym. „Spójrzcie
na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami
poznajecie, że lato już blisko”.
Spojrzenie na wiosenną przyrodę,
która rodzi się po zimie do życia, posłużyło Jezusowi do tego, aby ludzie
rozpoznawali znaki bliskości Królestwa
Bożego. „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach” - mówił. „A na ziemi
lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy
morze i fale” (Łk 21,25). „Moce niebios
poruszą się, ludzie omdlewać będą z
trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy” - dodał. I tu spodziewać się mogli słuchacze
wizji katastroficznej, a Jezus zakończył:
„nastanie lato”. Lato, na które się czeka,
lato, które niesie z sobą słońce i ciepło,
9
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które kojarzy się u większości z nas z
wakacjami i urlopem, marzeniami i planami, spakowanym plecakiem i wędrówką, rodzinnym wyjazdem obładowanym
samochodem, wolnością i swobodą,
dobrym nastrojem i radością. I tak to
również przewidział Pan Jezus: nastanie
lato. To Jezusowe Lato - jako Królestwo
Boże - przygotował Bóg dla swoich dzieci, dla apostołów Jego Słowa. Te znaki na
słońcu, księżycu, gwiazdach i ziemi będą
znakami epifanii Syna Bożego, zaś naszej
radości i wywyższenia: „gdy to zobaczycie, wyprostujcie się i podnieście głowy
swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”.
Aby jednak cieszyć się tym Latem, zalecił
Pan Jezus swym uczniom pewne rzeczy,
które teraz mają wypełniać. Sami oceńcie, czy są proste czy trudne do wykonywania. Po pierwsze: zwrócił uwagę na ich
serca. „Pilnujcie, aby serca wasze nie były
ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa i
abyście nie troszczyli się o byt”. Po drugie: „trwajcie w nieustannej modlitwie,
by to, co ujrzycie i o czym usłyszycie nie
przyćmiło waszej wiary i nie zgasiło waszej nadziei, abyście byli gotowi stanąć
przede Mną i cieszyć się z wybawienia”
(wg Ew Łk 21).
To o Was, drodzy Konfirmanci, Pan
Jezus wtedy w świątyni myślał, gdy opowiadał o drzewie figowym. Was widział
tu dzisiaj jako swoich apostołów i do Was
kieruje te słowa „abyście serc nie mieli
ociężałych i abyście trwali w modlitwie”
czekając na ten dzień, gdy przyjdzie jeszcze raz na ziemię.
Teraz zaś spotkacie Go w Sakramencie Ołtarza: „bo gdy nadeszła pora, zajął
miejsce przy stole, a apostołowie z Nim”.
Jakże inaczej być mogło? Jezus ze
swymi apostołami przy stole! Dziś jest ta
pora! Bo to jest istotą Wieczerzy Pańskiej

dla wszystkich, którzy do niej przystępują, że po czasie przygotowań - waszej
nauki i napomnień, spojrzenia nas swoje
życie, modlitwy o czyste serce, spowiedzi
i wiary w odpuszczenie grzechów oraz
obietnicę poprawy swego życia - mogę
zasiąść przy Stole, przy którym Pan Jezus usługuje i daje mi dary żywota wiecznego: Swoje Ciało i Swoją Krew. To jest
Wasze Chłopcy i wasze Dziewczęta Jezusowe Lato.
A słowa o drzewie figowym i o znakach na słońcu, księżycu, gwiazdach i

ziemi niech Wam przypominają o tym,
że wieczerzając tu na ziemi, wieczerzać
będziecie w „owym dniu” w Królestwie
Bożym.
Dlatego przyjdźcie dziś przed oblicze
Pana, Boga Wszechpotężnego i Dobrego
z pokorą. Zrzućcie z siebie to, co was obciąża - swój grzech - i z radością przyjmijcie chleb i wino - prawdziwe Ciało i
prawdziwą Krew Pana Jezusa. Amen!
Przemówienie wygłoszone do konfirmantów dnia 2 czerwca 2013 roku przez katechetę
Tadeusza Gluzę.

„ GOŚCINNOŚCI NIE ZAPOMINAJCIE…”

Gościnność to serdeczność i życzliwość. To uprzejmość okazywana komuś,
kto przybył do nas w odwiedziny. Znane
polskie przysłowie definiuje gościnność
„czym chata bogata, tym gościom rada”.
Biblijna koncepcja gościnności podobna
jest bardziej do działań miłosiernego Samarytanina, do przychodzenia z pomocą
tym, których spotykamy w jakiś szczególny sposób. W Nowym Testamencie w kilku miejscach są wskazania do okazywania
gościnności, a nawet wręcz napominania:
„Okazujcie gościnność jedni drugim bez
szemrania. Usługujcie tym darem łaski,

jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze
rozlicznej łaski Bożej”/1 P. 4,9-10/. W Biblii jest przedstawionych wiele kobiet, które posiadały dar gościnności. Jedną z nich
była Szunamitka. Nie znamy jej imienia.
Mieszkała w Szunem i była bardzo bogatą
kobietą. Była zamężna, ale nie posiadała
dzieci. Prorok Elizeusz często przechodził
przez Szunem. Wśród wielu innych ludzi w
miasteczku kobieta dostrzegła Bożego proroka. Dostrzegła go wraz z jego potrzebami: zmęczony długą pieszą podróżą, spragniony i głodny. Zaprasza go do swojego
domu i częstuje posiłkiem. A potem ilekroć
tamtędy przechodził, zawsze zatrzymywał
się w ich domu i razem wspólnie zasiadali
do stołu, aby się posilić. Jej wrażliwość i
otwarte serce na potrzeby innych sprawia,
że wpada na bardzo oryginalny jak na tamte czasy pomysł. Dzieli się tym pomysłem
ze swoim mężem i razem postanawiają domurować małą izdebkę i zrobić dla niego
mały gościnny pokoik. Jest on wyposażony
we wszystko co niezbędne. Jest tam łóżko,
stół, krzesło i lampa. Jej gościnność to nie
tylko okazjonalne miejsce przy stole, ale
odstąpienie części swojego domu na potrzeby Bożego pracownika. Odtąd Elizeusz
nie tylko otrzymuje posiłki, ale posiada
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własny kąt w ich domu. Elizeusz z wdzięczności za okazaną gościnność wyprosił u
Boga syna dla tego bezdzietnego małżeństwa. To nie jest jedyne błogosławieństwo,
jakie stało się jej udziałem. Kilka lat później
kraj przeżywa klęskę nieurodzaju. Wielu
ludziom zagraża głód. Szunamitka została
ostrzeżona przez proroka i przeniosła się
wraz ze swoją rodziną do kraju Filistyńczyków. Kiedy wraca ze swoja rodziną po
siedmiu latach, dzięki przychylności panującego króla otrzymuje z powrotem swoje
mienie tj. dom, pola i mienie z pól. Szunamitka to odważna i dzielna kobieta. Jej
pomysły wybiegają poza epokę. Jej dom to
nie warowna twierdza, ale raczej punkt obserwacyjny z którego dostrzega potrzebujących. Jest zamożna i mogłaby żyć jeszcze
w większym luksusie. Ona jednak potrafi
dzielić się z innymi. To nie tylko dostarcza
jej osobistej radości, ale również doświadcza błogosławieństwa w życiu rodzinnym.
Ap. Paweł często w swoich listach wyraża
wdzięczność zborom za okazywanie gościnności i wsparcie materialne w jego
służbie. Do takich otwartych domów należał dom Akwili i Pryscylli, gdzie ap. Paweł
zatrzymał się i w każdy sabat zwiastował w
synagodze dobrą nowinę, dom Marii- matki Jana Marka z Jerozolimy w którym gromadzono się na modlitwie, czy dom Lidii,
sprzedawczyni purpury, która po swoim
nawróceniu otworzyła swój dom, gdzie
powstał pierwszy zbór chrześcijański.
W Betanii sam Pan Jezus miał taki dom,
gdzie lubił często przybywać wraz ze swoimi uczniami. To był dom Jego przyjaciela
Łazarza i jego sióstr Marii i Marty. Tam
odpoczywał od zgiełku tłumów, które go
zewsząd otaczały, i w serdecznej atmosferze nabierał sił do dalszej pracy. Tam znalazł otwarte serca na słowa, które głosił,
oraz gościnność, o którą troszczyła się zawsze jedna z sióstr Marta. Gościnny dom z
życzliwą atmosferą staje się coraz większą
11
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potrzebą we współczesnym świecie. Dużym problemem, który dotyka ludzi jest
osamotnienie. Już w latach 80-tych socjolodzy dostrzegli ten narastający problem
nazywając go „samotni w tłumie”. Będąc
mieszkańcami wielkich miast, osiedli, jeżdżąc zatłoczonymi środkami komunikacji
czy spacerując po ulicy czujemy się osamotnieni. Krytycy współczesnej cywilizacji
są zdania, że postęp cywilizacyjny spowodował osamotnienie człowieka. Wytworzył
się bowiem typ człowieka konsumpcyjnego, który zdobywa i gromadzi dobra tylko
dla siebie i to w jakiś sposób izoluje go od
innych. Uważa się, że coraz częściej współczesny człowiek kieruje się trzema zasadami: mieć dla siebie, nie dzielić się z nikim,
nie podejmować wysiłku dla innych. Te
zasady izolują ludzi od siebie i powodują,
że coraz trudniej jest nawiązać bliskie, serdeczne więzi. Obecnie przeżywamy prawdziwą rewolucję związaną z korzystaniem
z internetu. Można bardzo szybko wyszukiwać potrzebną informację, kontaktować
się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej, czy nawiązywać znajomości. Przyjaciel
z ekranu nigdy jednak nie zastąpi bliskich,
serdecznych spotkań, rozmów i angażowania się w konkretną pomoc. Osamotnienie
chociaż staje się coraz bardziej powszechne, nie jest łatwe do rozpoznania. Potrzeba
wiele mądrości i wrażliwej obserwacji, aby
dostrzec konkretną osobę z jej potrzebami.
Tylko doświadczanie Bożej miłości może
uzdolnić nas do oddania tej miłości bliźniemu, do poświęcania się, do bycia wrażliwym. Niech słowa matki Teresy będą dla
nas wskazówką i przykładem: „Staraj się o
to, by każdy, kto do ciebie przyszedł, odchodził lepszy i szczęśliwszy. Bądź realnym
wyrazem Bożej uprzejmości: uprzejmości
na twojej twarzy, w twoich oczach, w twoim uśmiechu i serdecznym pozdrowieniu.”
Henryka Szarzec

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
BYĆ JAK DRZEWO
- SPOTKANIE RODZINNE

W dniu 13 kwietnia 2013 r. na kolejnym spotkaniu rodzinnym mieliśmy
przyjemność gościć panią Janinę Gazda.
Pani Janka pochodzi z zawodu jest nauczycielką języka angielskiego, ale także
misjonarką, podróżnikiem, pisarką - autorką książki „Adoptowani przez Boga”,
para się także twórczym rękodziełem.
Po przywitaniu, modlitwie i wspólnym śpiewie zasiedliśmy do kawy i
pysznego ciasta. Następnie zajęliśmy się
„Psalmem 1 i przyrodą Florydy, a szczególnie jej drzewami”. Mottem i przewodnikiem były dla nas słowa: „Szczęśliwy
mąż, który nie idzie za radą bezbożnych
(…) Będzie on jak drzewo zasadzone
nad strumieniami wód, Wydające swój
owoc we właściwym czasie, Którego liść
nie więdnie, A wszystko co uczyni powiedzie się…..”
Swoją prelekcję Pani Janka rozpoczęła od przedstawienia ogólnych wiadomości o kraju w którym była nie raz.
Z tych wyjazdów uzbierała się liczna kolekcja fantastycznych zdjęć o Florydzie.
Kraj ten zamieszkany jest przez ludność

potomków Indian, Meksykanów, Kubańczyków oraz Europejczyków. Stanowi on
terytorium nizinne otoczone wodami
Oceanu Atlantyckiego i Zatoki Meksykańskiej. Podstawę gospodarki stanowi
turystyka. Wzdłuż wschodnich wybrzeży
znajdują się liczne kąpieliska, i ośrodki
wczasowo – turystyczne, z których największy i najsłynniejszy to Miami Beach.
Jednak dla nas najważniejsze były
drzewa. Pani Janka zaczęła z wielką pasją opowiadać o drzewach jakże różnych
i odmiennych: baniany, eukaliptusy i
palmy... Drzewo baniana (figowiec bengalski, największe drzewo na świecie)
jest wiecznie zielone, a swoimi konarami gęsto okrytymi liśćmi oplata inne
drzewa. Stanowi osłonę przed zwrotnikowym słońcem dając przyjemny cień i
schronienie. Eukaliptus to także drzewo
o liściach wiecznie zielonych. Drzewa
te potrafią pobierać nadmierne ilości
wody i dlatego wykorzystywane są do
osuszania licznych terenów bagiennych. System korzeniowy jest spleciony
ze sobą tak mocno że stawia ogromny
opór nawet huraganom. Eukaliptus jest
bardzo szybko rosnącym drzewem, ma
cenne drewno - twarde i bardzo trwałe.
Z drzewa uzyskuje się olejek eukaliptusowy wykorzystywany w przemyśle
farmaceutycznym. Palmy natomiast to
drzewa piękne na zewnątrz, jednak słabo ukorzenione i dlatego szybko ulegają
zniszczeniu. Wszystkie te drzewa stanowią wielkie bogactwo Florydy.
Zastanawialiśmy się jakimi my jesteśmy drzewami i jakimi drzewami powinniśmy być? Czy jesteśmy jak drzewa,
które wydają owoce, jak drzewa których
liście nie opadają? Czy nasze korzenie są
silne i mocno splecione jak nasza silna
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wiara pozwalająca zbliżyć nas do Boga,
pozwalająca zaufać mu w każdej sprawie
i trwać przy nim zawsze mocno i niezachwianie? Obyśmy byli jak drzewo! Obyśmy pomimo wszelkich burz i niepokojów, które spotykają nas w życiu potrafili
Bogu zaufać i na każdym kroku doświadczać Bożego błogosławieństwa.

ZŁOTA KONFIRMACJA

mieszany. Zjazd rozpoczął się koncertem
diecezjalnej orkiestry dętej na schodach
kościoła Jezusowego, po czym połączone wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały
hymn kościoła EA „Warownym grodem
jest nasz Bóg”. W dalszej części wystąpiło 26 chórów śpiewając pieśni pasyjne,
wielkanocne, pochwalne i ewangelizacyjne. Chór cisownicki zaśpiewał pieśń
wielkanocną pt.: „Radujmy się chrześcijanie” ze zbioru pieśni kościelnych W.
Kiszy z 1932 r. Po nabożeństwie wszyscy
chórzyści udali się na wspólny poczęstunek.
Anna Jakubik

CISOWNICZANIE NA SZLAKU
LEŚNYCH ŚWIĄTYŃ

W trzecią niedzielę po Wielkanocy, 21
kwietnia jak co roku w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu odbyła się Złota
Konfirmacja z rocznika 1963. Uroczyste
nabożeństwo rozpoczęło się o g. 10:30.
Wszystkich serdecznie przywitał ks.
Piotr Wowry, a w nabożeństwie udział
wzięli ks. Stanisław Dorda, ks. Marcin
Markuzel oraz ks. Roman Kluz. Spotkanie po 50 latach, było okazją do wzajemnego rozpoznawania się wspomnień i
niekończących się rozmów.

WIOSENNY ZJAZD
CHÓRÓW
57 Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej odbył się w niedzielę 21
kwietnia 2013 w Kościele Jezusowym
w Cieszynie. Tradycyjnie jak co roku w
zjeździe wziął udział nasz parafialny chór
13
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Pierwszego maja, powołany rok temu,
Nieformalny Klub Turystyczny postanowił wyruszyć na kolejną wycieczkę szlakiem Leśnych Świątyń. Punktualnie o
godzinie 9:00 dwudziestopięcio osobowa
grupa zebrała się przed cisownicką plebanią, aby busem i samochodami dotrzeć
do Jaworza, na miejsce wymarszu. Najpierw skierowaliśmy nasze kroki w kierunku szczytu Borowiny, przynajmniej
tak nam się wydawało. Po około 20 minutach spaceru w przepięknych okolicznościach przyrody zorientowaliśmy się,

że nie tędy droga. Wróciliśmy na miejsce
wymarszu, by już dobrą drogą udać się
na Borowinę, a następnie na stok Wysokiego gdzie znajduje się leśny kościół,
czyli miejsce tajnych nabożeństw ewangelickich w czasie kontrreformacji. Tam
też mieliśmy pierwszą przerwę. Wszyscy
byliśmy zgodni, że jaworzański leśny kościół jest niezwykle piękny. Powstał na
stromym zboczu w którym wykopano 13
stopni, a następnie wyłożono je płaskimi
kamieniami. Owe stopnie o długości 30
metrów służyły do siedzenia, podobnie
jak w starożytnych amfiteatrach. Całość
mogła pomieścić ok. 500 osób. Na szczycie leśnego amfiteatru ksiądz przybliżył
wszystkim dawną i współczesną historię
tego uroczego miejsca, następnie odczytał
fragment Pisma Świętego i zmówił modlitwę. Zrobiliśmy także okolicznościowe
zdjęcie i udaliśmy się w dalszą drogę do
zapory w Wapienicy. Stamtąd udaliśmy
się busem do Bielska na Błonie gdzie
stoi Stół Ołtarzowy „Jan”. Stół stanowi
okrągła, gruba na 19 cm płyta o ponad
5,5 metrowym obwodzie, położona na
trzech masywnych kamiennych nogach.
Trzy kamienne nogi najprawdopodobniej
obrazują Trójcę Świętą oraz przywołują
na pamięć bielski kościół Świętej Trójcy
zbudowany przez ewangelików w 1608
roku, a bezpowrotnie utracony w 1654r.

W pobliżu znajduje się także źródło, które w razie potrzeby stanowiło naturalną
chrzcielnicę. Po chwili refleksji i zmówieniu Modlitwy Pańskiej zadowoleni i pełni
wrażeń udaliśmy się do domu. Zmęczeni,
ale w dobrych humorach planowaliśmy
już następne wycieczki, gdyż pozostałe
leśne świątynie jeszcze na nas czekają.
Tak więc do zobaczenia na kolejnym leśnym szlaku…

NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI
ŚWIĘTA STRAŻY POŻARNEJ

Piątego maja, jak zwykle w pierwszą
niedzielę miesiąca, w naszej parafii odbyło się nabożeństwo rodzinne. Na nabożeństwie mieliśmy specjalnych gości,
byli nimi strażacy, którzy dzień wcześniej obchodzili swoje święto. Strażacy
procesjonalnie z pocztem sztandarowym
na czele weszli do kościoła i usiedli w
pierwszych ławkach. Ksiądz jak zwykle
przyniósł pewien rekwizyt wokół którego zbudowane było kazanie z elementami dialogu. Rekwizytem tym był strażacki hełm, który symbolizuje ochronę
i bezpieczeństwo. Jednakże, jak mówił
ksiądz, najlepszą ochroną dla wszystkich
jest Bóg i to do niego w modlitwie strażacy i my wszyscy powinniśmy zwracać
się z prośbą o pomoc, wsparcie i opiekę. Każdy strażak i każdy z nas tej Bożej
INFORMATOR PARAFIALNY nr 2 / 2013

14

opieki nieustannie potrzebuje. Na koniec
nabożeństwa ksiądz złożył życzenia, aby
nas wszystkich Bóg bezpiecznie prowadził, ochraniał od wszelkich niebezpieczeństw. A strażakom, poczucia i wręcz
pewności że zawsze są pod Bożą ochroną i że Bogu zawsze mogą i powinni się
powierzać i oddawać. Po nabożeństwie
wszyscy razem spotkaliśmy się w sali parafialnej na kawie i ciastach.

EGZAMIN KONFIRMANTÓW
W Święto Wniebowstąpienia 9 maja
podczas nabożeństwa odbył się egzamin
tegorocznych konfirmantów. Po roku
nauki konfirmacyjnej przyszedł czas na
podsumowanie wytężonej pracy. Egzamin wypadł bardzo dobrze. Wszyscy,
tzn.: Paulina Kłoda, Karolina Motyka,
Patrycja Rusz, Jessica Sikora, Anna Zawada, Daniel Kamiński, Grzegorz Sikora zostali dopuszczeni do konfirmacji,
która odbyła się w niedzielę 2 czerwca.
Wszystkich tegorocznych konfirmantów
serdecznie zapraszamy na spotkania
młodzieżowe i zachęcamy do aktywnego
udziału w życiu parafii!

SPOTKANIE MĘŻCZYZN

Tym razem miało być to spotkanie połączone ze strzelaniem z łuku. Dlaczego?
Ten sportowy dodatek związany był z tematem spotkania, które poświęcone było
mistycyzmowi. Ks. Marek pokrótce przybliżył czym jest mistycyzm. Określił je
jako przeżycie zjednoczenia z Bogiem, w
chwili religijnej ekstazy wybiegające poza
przestrzeń i czas. Po czym przedstawił
mistyczną formę modlitwy stosowaną w
kościele prawosławnym zwaną hezychazmem, a także występującą w buddyzmie
medytację łuku, polegającą na strzelaniu
do celu z zamkniętymi oczami. Przybliżył
także czym jest glosolalia czyli mówienie
językami.
Podsumowując stwierdził, że wszystkie te około mistyczne przeżycia, są nam
protestantom, ewangelikom nieco obce
gdyż jesteśmy bardziej Kościołem Słowa
i na Słowie Bożym opieramy swą wiarę. Zauważył też, że wszelkie mistyczne,
czy wręcz ekstatyczne zachowania podczas przeżycia religijnego mogą być bardzo niebezpieczne gdyż wychodzą poza
zmysłowe postrzeganie rzeczywistości i
bardzo łatwo stracić nad nimi kontrolę.
Lepiej oddać się lekturze Pisma Świętego czy konkretnej pracy na rzecz drugiego człowieka, niż opartym na emocjach
przeżyciom religijnym, które nic nie dają
drugiemu człowiekowi.

WYCIECZKA PARAFIALNA
DO GOCZAŁKOWIC

W sobotę po południu, 11 maja odbyło się kolejne spotkanie dla mężczyzn.
15
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W piękny majowy poranek tj. 15 maja
w środę pojechaliśmy na wycieczkę szlakiem ogrodów. Przed wyjazdem autobusu ks. Marek Twardzik krótką modlitwą
pożegnał nas i życzył udanego wyjazdu
i zakupów. Po drodze z okien autobusu
podziwialiśmy piękne domy, ogrody, łąki
i pola. Pierwszym miejscem postoju było
gospodarstwo ogrodnicze w Dankowi-

maja spotkaliśmy się w Izbie Regionalnej u państwa Brzezinów, aby cieszyć się
społecznością z sobą nawzajem.

cach, które zwiedziliśmy i zakupiliśmy
sadzonki kwiatów i krzewów. Później
nasza trasa prowadziła do gospodarstwa
szkółkarskiego państwa W.B. Kapias w
Goczałkowicach założonego w 1976 roku.
Zobaczyliśmy piękne ogrody, starą zagrodę z zabytkową chatą, ogród letni, zimowy, w stylu angielskim, ogrody pełne
rododendronów, azalii, róż, powojników,
wrzosów, krzewów ozdobnych z różnych
stref klimatycznych. Później przeszliśmy
do części handlowej, gdzie zakupiliśmy
dużo roślin skutecznie zapełniając bagażnik autobusu. Następnie w przytulnej
kawiarni oraz na tarasie odpoczęliśmy
delektując się pyszną kawą. Ostatnim
punktem wyjazdu było ogrodnictwo w
Bąkowie koło Strumienia. Tam także
zobaczyliśmy pięknie zaprojektowany
ogród i zakupiliśmy sadzonki roślin i
krzewów. Pełni miłych wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do Cisownicy,
wdzięczni Bogu za ładną pogodę i opiekę,
a pani pastorowej za organizację przyjemnej wycieczki.
Jadwiga Ostruszka

Nasze rodzinne świętowanie rozpoczęliśmy Słowem Bożym i modlitwą w
której poprowadził nas ks. Marek Twardzik. Zapoznał nas także z ideą główną
tegorocznego pikniku, którą była Biblia.
Podkreślił, że to właśnie Biblia, Boże Słowo jest najważniejszym pokarmem dla
naszej duszy i że właśnie tym Słowem powinniśmy karmić się i posilać codziennie.
Tak jak wspólnie jemy obiad tak samo
powinniśmy wspólnie czytać Biblię. Przez
cały czas pikniku otwarty był Bibliobus z
ciekawą wystawą tematyczną dotyczącą
właśnie Biblii. Można było także nabyć –
pięknie ilustrowane Biblie dla dzieci.
Następnie nasz zespół młodzieżowy
na przemian z chórkiem dziecięcym prowadzili nas w wspólnym śpiewie. Później
przyszedł czas na kolejną niespodzian-

PARAFIALNY PIKNIK
RODZINNY
Dzień Mamy + Dzień Dziecka +
Dzień Taty = Parafialny Piknik Rodzinny!!! W niedzielne popołudnie 26
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kówki, którego zwycięzcami byli wszyscy zawodnicy obu drużyn i kibice także.
Niestety wszystko kiedyś się kończy, wieczorem ostatni zmęczeni, ale zadowoleni
organizatorzy pikniku udali się do swoich domów na zasłużony odpoczynek.

kę, czyli występy mapetów w które wcieliły się Ewa, Marta i Stella. W zabawnych
scenkach, które przedstawiły kryło się
głębokie biblijne przesłanie. Dzieci i dorośli także, byli pod wielkim wrażeniem
ich kunsztu aktorskiego, myślę że dziewczyny odkryły swój wielki talent! Kolejnych atrakcji było co niemiara. Loteria
fantowa, która w mgnieniu oka została
wykupiona, trzy niezwykle emocjonujące
licytacje, strzelanie z wiatrówki, gry i zabawy dla dzieci, tatuaże i wiele innych…
Wielka żyrafa do skakania przebiła jednak wszystko! Po takich emocjach jajecznica, pieczona kiełbaska, kaszanka,
niezliczona ilość ciast oraz napoje zimne
i gorące smakowały wyśmienicie. Było
nas ponad 200 osób. Wszystkim było
bardzo miło i przyjemne, czego wyrazem
były długie rozmowy dorosłych i niekończące się zabawy dzieci. Na zakończenie
naszego pikniku, już na szkolnym boisku
odbył się niezwykle zacięty mecz siat17
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Dziękuję serdecznie radnym i ich rodzinom, chórkowi, zespołowi, młodzieży
i wszystkim członkom naszej Parafii na
których barkach spoczywała organizacja naszego pikniku. Wszystkim hojnym ofiarodawcą i sponsorom pikniku i
loterii fantowej również serdeczne Bóg
zapłać! Zysk z naszego pikniku wyniósł
3920 zł. Pragniemy przeznaczyć go miedzy innymi na wsparcie naszych dzieci i
młodzież, chóru w różnych letnich, wakacyjnych akcjach.
Widoczna radość naszych dzieci,
możliwość integracji, możliwość bycia
ze sobą, przeżywania wspólnoty w parafialnej społeczności jest bezcenna. Do
zobaczenia na Rodzinnym Pikniku Parafialnym już za rok!!!

DIECEZJALNA LIGA
SIATKÓWKI 2012/2013
Kolejny sezon Diecezjalnej Ligi Siatkówki organizowanej przez parafię w
Dzięgielowie, rozpoczął się późną jesienią ubiegłego roku. Do rywalizacji swój

udany sezon. Panu Bogu należą się dzięki
za ochronę przed kontuzjami.
Siatkarz z Cisownicy

KONFIRMACJA
W CISOWNICY

udział zgłosiło 6 amatorskich drużyn z
diecezji cieszyńskiej: Brenna, Cisownica, Dzięgielów, Skoczów, Ustroń, Wisła-Malinka. Drużyna chłopaków z naszej
parafii była połączeniem dwóch drużyn
z Cisownicy, które w poprzednich sezonach niezależnie walczyły o punkty. Już
po pierwszej kolejce okazało się to strzałem w dziesiątkę, zajmowaliśmy drugie
miejsce przed Skoczowem, za nami była
Wisła-Malinka. Poziom był na tyle wysoki, że większość meczy rozgrywaliśmy
z emocjonującą walką „punkt za punkt”
ale pierwsza trójka po całym sezonie już
nie uległa zmianie, tak więc pierwsze
miejsce w tabeli zajął Skoczów (32pkt),
drugie CISOWNICA (31pkt), a na trzecim uplasowała się drużyna oldboy-ów z
Wisły Malinki (28pkt).
Kiedy tabela ligowa została już zamknięta 1-szego czerwca przyszło nam
jeszcze, na naszej hali rozegrać turniej o
puchar ligi DLS. Dotarliśmy do finału, a
walkę o puchar przegraliśmy z nieosiągalną drużyną ze Skoczowa. W trakcie
sezonu w naszym składzie grali zamiennie: Samuel Gogółka, Jakub Molin, Andrzej Jakubik, Paweł Burdek, Zbyszek
Dorighi, Leszek Dorighi,Dawid Krzywoń, Jarek Krzywoń, Maciek Rucki, Kamil Malec, Sebastian Madejski i Michał
Grochal. Na zakończenie otrzymaliśmy
pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z
logo DLS. Podsumowując, był to bardzo

Kiedyś w sakramencie Chrztu Świętego Bóg powiedział swoje „tak” i obdarzył
swą łaską siedmioro dzieci, teraz po 15
latach od tego wydarzenia przyszła kolej na ich odpowiedź, na ich „tak” wobec Boga. Tak się stało! Dnia 2 czerwca
br., podczas uroczystego nabożeństwa
w obecności księdza oraz dyrektora-katechety i całego zboru, siedmioro konfirmantów złożyło wyznanie swej wiary
i potwierdziło przymierze z Bogiem ślubując Mu wierność i posłuszeństwo. W
swym ślubowaniu, konfirmanci przejęli
odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny i decyzje.

Niestety wielu z nas, czyli członków
naszego zboru tego ślubowania nie usłyszało, bo wielu z was na tej uroczystości
nie było. Drodzy! Przez dwa tygodnie w
ogłoszeniach parafialnych zapraszałem
na uroczystość Konfirmacji i bardzo mocno akcentowałem to że jest to uroczystość
całego zboru i nikogo z nas na tej uroczystości zabraknąć nie powinno. Niestety
wielu z tego zaproszenia nie skorzystało.
INFORMATOR PARAFIALNY nr 2 / 2013
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W wielu parafiach podczas Konfirmacji Kościoły pękają w szwach, ale nie
u nas. Już rok temu wydawało mi się
że podczas konfirmacji było nas jakoś
mało. Ale nic nie mówiłem, była to moja
pierwsza konfirmacja. Teraz sytuacja się
powtórzyła. Zacząłem więc dopytywać i
usłyszałem, że u nas tak jest co rok. Dlaczego? Odpowiedzi były skrajnie różne:
Niektórzy nie przychodzą z uprzejmości, bo robią miejsce dla rodzin i gości.
Inni dlatego, że prawie dwie godziny w
kościele to istna przesada. Jeszcze inni
dlatego że nie widzą w konfirmacji nic
poza obrzędem, który nic nie wnosi i
nie ma większego znaczenia. Wszystkie
te odpowiedzi bardzo mnie bolały i jeszcze bolą. I nie mogę ich zrozumieć? Boli
mnie to, że deprecjonujemy, umniejszamy rolę konfirmacji, jakby ta przysięga
młodych ludzi nic nie znaczyła. I z tym
się nie mogę zgodzić! Może nie wszyscy
przeżywają konfirmację tak samo dojrzale i odpowiedzialnie, często rzeczywistość po konfirmacyjna jest smutna, ale
nie zgodzę się z tym, że przysięga ta nic
nie znaczy, że nie ma w tej uroczystości
religijnego przeżycia wiary! Pamiętajmy
jest to przeżycie wiary piętnastolatka, a
więc nie kogoś dojrzałego w wierze, ale
kogoś, kto jest dopiero na początku drogi wiary.
Boli mnie to, drodzy, że w tej ważnej
uroczystości nie chcemy towarzyszyć naszym konfirmantom. W podręczniku do
konfirmacji, na pytanie czym jest konfirmacja znajdujemy taką odpowiedź:
„Konfirmacja jest to uroczystość całego chrześcijańskiego zboru, podczas której konfirmant wobec Boga i
zgromadzonego zboru, wyznaje i
potwierdza wyznanie wiary, które złożyli przy jego chrzcie rodzice i rodzice
chrzestni, oraz ślubuje wierność Bogu i
Kościołowi.” My wszyscy więc, jako zbór
19
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mamy być światkami ich ślubowania.
Konfirmant wobec Boga i zgromadzonego zboru ślubuje wierność Bogu i Kościołowi. A więc szczególnie w Konfirmację mamy obowiązek być tu w Kościele i
przyjmować ich ślubowanie.
Często narzekamy i poniekąd słusznie, że często po konfirmacji z byciem na
nabożeństwie jest różnie. Ale nie róbmy
tego samego, by konfirmanci ze smutkiem nie mówili, że zbór nie przyszedł na
ich jakże ważny w życiu dzień...
Kochani..! Przemyślcie to! Rozmawiajcie o tym w swoich domach i rodzinach. Przekażcie to dalej. Abym, mam
nadzieję za rok, nie musiał mówić jak jest
mi przykro i jak boli mnie takie podejście
do Konfirmacji.
Pamiętajmy, my czyli rodzice duszpasterze, katecheci, prezbiterzy, wszyscy członkowie naszego zboru jesteśmy
im, konfirmantom potrzebni. Jesteśmy
nie tylko ważnymi świadkami, ale także towarzyszami ich życia, kiedy trzeba
przyjaciółmi i zawsze wzorem do naśladowania. Bo ważnym zadaniem nas
wszystkich jest, aby Ci młodzi ludzie nie
zniknęli z firmamentu naszej parafii, lecz
aby byli żywymi kamieniami naszego
zboru.
ks. Marek Twardzik

Kącik dla
dzieci
Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie.
Ew. Mateusza 11, 28
Czy wiecie, Drodzy Czytelnicy, gdzie możemy w Cisownicy zobaczyć te pogrubione
słowa z Ewangelii Mateusza? Nad głównym wejściem do nasze kościoła. A to właśnie nasz
kościół w czerwcu obchodzi swoje kolejne urodziny, czyli pamiątkę założenia. W tym roku ta
uroczystość przypadła na 23 czerwca - wtedy kościół obchodził swoje 32 urodziny.

A czy wiecie czyje imię nosi nasz kościół? Przed 32 laty, dokładnie 21 czerwca 1981
roku, zwierzchnik kościoła luterańskiego, ks. bp Janusz Narzyński nadał cisownickiemu
kościołowi imię Jana Chrzciciela. Od tego czasu ten Dom Boży zaprasza nas na niedzielne
nabożeństwa, szkółki niedzielne czy inne ważne uroczystości. Również podczas
nadchodzących wakacji będzie można przychodzić na nabożeństwa, zgodnie z zaproszeniem
umieszczonym nad drzwiami. Więc i Wy, dzieci, będziecie mogły, razem z rodzicami czy
dziadkami, brać udział w nabożeństwach, mimo przerwy wakacyjnej w szkółce niedzielnej.
Na pewno wiecie, jak należy zachować się w kościele. Ale warto poznać jeszcze 10
przykazań uczestnika nabożeństwa. Oto one:
1) Przychodź do kościoła punktualnie, jeszcze przed dzwonieniem na rozpoczęcie
nabożeństwa, głos dzwonów i gra na organach należą także do nabożeństwa.
2) Przed pierwszą pieśnią zechciej się skupić w cichej modlitwie, słuchaniu dźwięków
organów lub czytaniu słów pieśni. Jesteś w kościele nie po to, aby się rozglądać i aby
być widzianym, lecz po to, aby się duchowo zbudować.
3) Śpiewaj tak, jak gra organista, a twój śpiew niech będzie pełen mocy i głębokiego,
wewnętrznego uczucia.
INFORMATOR PARAFIALNY nr 2 / 2013
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4) Proś Pana Boga i módl się razem z liturgią, nie jest ona zwykłą formułką, której
powinieneś się tylko przysłuchiwać, lecz świętym nabożeństwem twojego serca.
5) Wsłuchaj się bacznie w przygrywkę organów, chce ona nastroić twoje serce i twój
słuch na nutę następującej pieśni. Przeczytaj tą pieśń.
6) Przyjmij kazanie jako Słowo Boże przyodziane w ziemską, niedoskonałą formę. Słowa
kazanie kieruj pod swoim adresem, a nie pod adresem innych.
7) Wspomnienie zmarłych i zapowiedzi nie są ogłoszeniami, są one wycinkiem z życia
parafii naświetlonym coniedzielnym Słowem Bożym. Mówią ci one dobitnie o tym, że
życie chrześcijańskie jest życiem w społeczności. Przyjmij je ze złożonymi do modlitwy
rękoma i z sercem przyczynie proszącym.
8) Módl się Modlitwą Pańską „Ojcze Nasz” wspólnie z osobą duchowną, całym swoim
sercem, z wewnętrznym przejęciem. modlitwa da ci błogosławieństwo nie wtedy, kiedy
jej słuchasz, tylko wtedy, kiedy się serdecznie modlisz.
9) Złóż szczodrze swój dar podczas ofiary.
10) Nie rozmawiaj o rzeczach obojętnych, gdy wychodzisz z Domu Bożego. Czynisz
bowiem tym samym dzień świąteczny znowu dniem powszednim. A chcesz przecież
zabrać błogosławieństwo niedzieli do swego domu i Dzień Pański poświęcić Panu
Bogu.
(źródło: Wieści Wyższobramskie nr 5/2011)
Wróćmy jednak do Jana Chrzciciela, którego imię nosi nasz kościół. Kim był Jan?
Jego rodzice to Elżbieta, kuzynka Marii - mamy Pana Jezusa, oraz Zachariasz, który był
kapłanem. I to właśnie tata Jana, czyli Zachariasz, podczas swojej służby w świątyni, od
anioła dowiedział się, że urodzi mu się syn. Anioł powiedział też jak ma dać mu na imię. Ale
Zachariasz nie uwierzył Bożemu posłańcowi. Pewnie zastanawiacie się dlaczego? Otóż
Zachariasz myślał, że już nie będą mogli mieć dzieci z Elżbietą, ponieważ oboje byli już
starzy. Ale anioł dał niedowierzającemu, przyszłemu ojcu Jana, bardzo ciekawy znak na
potwierdzenie swoich słów. Zachariasz do czasu spełnienia się Bożej obietnicy nie będzie
mógł mówić! Wyobrażacie to sobie? Dziewięć miesięcy bez możliwości wypowiedzenia ani
jednego słowa? To, co Zachariasz chciał powiedzieć, musiał zapisywać. I właśnie w taki
sposób poinformował wszystkich, jakie imię ma nosić jego syn.
Jan nie był jednak zwyczajnym dzieckiem. Od początku Pan Bóg wyznaczył mu
bardzo ważne zadanie. Miał on przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela, czyli Pana Jezusa.
Więc Jan, gdy dorósł, zamieszkał na pustyni, ubierał się w skórę wielbłąda, jadł szarańczę i
miód pszczół leśnych. Mówił też ludziom, co powinni robić, żeby przygotować się na
przyjście Zbawiciela – należy się dzielić, nie oszukiwać innych, nie wymuszać niczego na
drugim człowieku.
Jan spotkał się też z Panem Jezusem. Bo to właśnie do Jana przyszedł nad rzekę
Jordan Jezus, żeby dać się ochrzcić. Bo właśnie Jan, tych wszystkich ludzi którzy uwierzyli w
Boga, chrzcił w Jordanie, stąd jego przydomek - Chrzciciel.
Jednak nie wszystkim podobało się nauczanie Jana. Król Herod zaaresztował Jana, bo
ten upominał go za prowadzenie grzesznego życia. I już Jan więzienia nie opuścił, został w
nim stracony, na rozkaz Heroda.
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Pokoloruj Jana Chrzciciela
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Wykonaj działania matematyczne, a potem dopasuj do wyniku odpowiadającą mu literę.
Powodzenia.

T
39
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56

95-61=
3x13=
(76-8):2=

N
16
O

O
34

K
4

2x13+30=
5x5=
4x11=
(96-46):2=
32:2=
9x8=
64:16=

A
25

E
72

R
44

Y
21

Ż
60

7x8=
8+15+11=
12x5=
63:3=

Przed Wami również czas wakacji. Nie zapominajcie podczas odpoczynku
o codziennej modlitwie, czytaniu Biblii i odwiedzaniu kościoła. Pan Bóg nie robi sobie
wakacji od opieki nad nami!

Pokoloruj obrazki z wakacyjnymi zajęciami
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CYKL TEMATYCZNY: MODLITWA (cz. 7)
ASCETYCZNE BOGACENIE SIĘ - CZYLI MÓDL SIĘ PRACUJĄC
Wydaje się, że religia
i ekonomia są rodzajem
aktywności
ludzkiej,
które jak dwa brzegi
nigdy się nie spotkają.
Pogląd ten należy jednak
zakwestionować.
Bywało już tak w historii
świata, że religia wpływała na ekonomię. Wynikiem tego są:
piramidy, świątynie, meczety czy sztuka
sakralna. Nieraz zdarzało się, że prawdy
wiary wpływały na umysły i charaktery
ludzi, na ich etos pracy i przekonania
oraz postawy świeckie. Przykładem może
być ciągle aktualna myśl Maxa Webera,
który udowodnił, że reformacja protestancka wpłynęła na rozwój kapitalizmu.
Protestantyzm bowiem w większej mierze niż inne wyznania kładzie nacisk na
odpowiedzialność jednostki za własne
życie. Uczy zapobiegliwości, produktywności, inicjatywy, oszczędności i uczciwości. Te cnoty niewątpliwie wpłynęły
na rozwój bankowości, techniki, handlu
i przemysłu. Wpłynęły na sukcesy rewolucji przemysłowej i cywilizacyjnej. Etyka protestancka odegrała ogromną rolę
w wychowaniu człowieka inwencyjnego,
którego ideałem stała się perfekcyjna
praca.
Jednakże, wyżej wymienione cnoty z
zakresu ekonomii, bynajmniej nie kojarzą nam się z ascezą, a tytuł „ascetyczne
bogacenie się”, brzmi dzisiaj zgrzytliwie
dla ucha. Zestawia bowiem w jedną całość sprzeczne ze sobą pojęcia: ascezy i
bogactwa. W takiej reakcji kryje się nasze niezrozumienie dla czegoś, co swego
czasu było powszechną oczywistością.
Mentalność protestancka potrafiła harmonijnie pogodzić etykę z ekonomią.
Aby wytłumaczyć jak do tego doszło,

Max Weber zestawia typ idealny człowieka feudalizmu, epoki bezpośrednio
poprzedzającej formację kapitalistyczną, z typem idealnym człowieka kapitalizmu. Pierwszy jest zorientowany na
wartości duchowe, religijne i moralne,
skoncentrowane wokół pragnienia zbawienia po śmierci. Skierowany ku niebu wzrok człowieka średniowiecznego
rzutuje na całość jego życiowej postawy.
Dobro najwyższe, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, odwraca uwagę od spraw
doczesnych. Co więcej, rodzi pogardę
dla dóbr materialnych, które są jedynie
okazją do oddalającego zbawienie grzechu. Hierarchię wartości idealnego typu
człowieka feudalizmu doskonale oddaje dewiza „módl się i pracuj”. Modlitwa
wymaga skupienia i oderwania się od
wszelkich spraw ziemskich. Dopiero po
zaspokojeniu tej najważniejszej i najpilniejszej potrzeby można oddać się pracy
jako przykremu, ale niemożliwemu do
obejścia przymusowi.
Idealny człowiek kapitalizmu patrzy
na życie zupełnie inaczej. Praca jest dla
niego wartością nadrzędną i w niej upatruje sens życia i drogę do zbawienia.
Dlatego człowiek żeby przekonać się,
jakie jest jego przeznaczenie, zmuszony jest „sprowokować” Boga, by mu to
oznajmił. Musi podjąć praktyczną próbę,
w toku której, niczym w eksperymencie
okaże się, czy Bóg stoi po jego stronie.
Powodzenie w interesach było potwierdzeniem Bożego błogosławieństwa, niepowodzenie zaś brakiem łaski. Aby powściągnąć, wydawało by się naturalną
chęć natychmiastowego użycia posiadanych dóbr, etyka protestancka posłużyła
się niezwykle skutecznym chwytem- sakralizowała ona samą pracę, traktując ją
nie jako środek do celu doczesnego (boINFORMATOR PARAFIALNY nr 2 / 2013
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gactwa i zysku), ale jako konieczną drogę
dla zbawienia duszy.
W takim podejściu, obfitość dóbr
materialnych nie była zamierzonym celem, lecz niejako ubocznym rezultatem
pracy. To powodowało, że protestant
– ewangelik nie dążył za wszelka cenę
do korzystania z swego majątku i wręcz
ograniczał konsumpcję, zwłaszcza dóbr
luksusowych. Dążył do zysku, do pomnażania kapitału i wręcz uznawał to za miłe
Bogu, ale sprzeciwiał się nieracjonalnemu używaniu dóbr materialnych. Majątek należało zużywać tylko na rzeczy konieczne i praktycznie potrzebne. Dobra
materialne miały służyć nie jednostce ale
ogółowi społeczeństwa. Dlatego ówcześni ewangeliccy kapitaliści mimo swego
olbrzymiego bogactwa nie opływali w
luksusy, ale żyli skromnie przeznaczając

wiele z swego majątku dla innych. Fundując szkoły, szpitale, domy dziecka itp.
Reasumując, należy podkreślić, że
asceza pierwotnego kapitalizmu zwracała się zdecydowanie przeciwko dążeniu do bogactwa, <bycia bogatym> jako
ostatecznego celu. Wręcz przeciwnie w
dążeniu do bogactwa jako celu samego
w sobie widziano szczyt grzeszności. Bogacenie się było oznaką Bożego błogosławieństwa i dlatego zdobytymi dobrami
materialnymi należało się dzielić, miały
one służyć innym.
A tradycyjna średniowieczna dewiza
„módl się i pracuj” zastąpiona została w
protestantyzmie inną: „módl się pracując”. Uczciwa praca była wartością nadrzędną wręcz formą modlitwy.
ks. Marek Twardzik

CYKL TEMATYCZNY: HISTORIA KOŚCIOŁA (cz.6)
ZAGROŻENIA MŁODEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA

Oprócz prześladowań młody Kościół
był narażony na wiele zagrożeń natury
wewnętrznej. Tymi zagrożeniami okazały się różnego rodzaju herezje (od gr. hairesis - wybór, podział), które przybierały na sile. Nowonawróceni chrześcijanie
byli wychowywani albo w duchu religii
judaistycznej albo w środowisku intelektualnego pogaństwa grecko-rzymskiego.
Tak zwani judeochrześcijanie wnosili ze
sobą do chrześcijaństwa żydowskie obrzędy i obyczaje, np. głosili, że chrześcijanie muszą być obrzezani lub, że muszą
rygorystycznie przestrzegać przepisów
Tory. Natomiast poganochrześcijanie
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pragnęli oprzeć zasady wiary chrześcijańskiej na filozofii i intelektualnym pojmowaniu Boga.
Napięcia te widoczne są w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł zdecydowanie
wystąpił przeciwko nauce o obrzezaniu
chrześcijan uznając, że jedynie wiara w
ukrzyżowanego Chrystusa może zbawić.
Mimo soboru jerozolimskiego w 48 roku,
który przyznał rację apostołowi Piotrowi
i Pawłowi w tej kwestii w Kościele było
jeszcze wielu fałszywych nauczycieli,
którzy głosili konieczność przestrzegania
zakonu Mojżeszowego na równi z wiarą w Chrystusa. Zdecydowanie większe
zagrożenie dla doktrynalnej czystości
nadchodziło ze strony greckiej filozofii.
Większość chrześcijan w tamtym okresie
wywodziło się z kręgów kultury pogańskiej. Wśród nich było wielu filozofów i
myślicieli. Niektórzy z nich zorganizowali się w ruch gnostycki. Gnostycyzm

był największym filozoficznym zagrożeniem dla chrześcijaństwa, jego początki
znajdujemy już w Nowym Testamencie,
prawdopodobnie apostoł Paweł w swoich
listach zmagał się z wczesną formą gnostycyzmu. Obecnie posiadamy prawie
tysiąc stron dokumentów, traktujących o
syryjskim i egipskim gnostycyzmie, dzięki odkryciu w Nag Hammadi w Górnym
Egipcie. W 1945 roku pewien beduiński
chłop, Muhammad Ali, wraz ze swym
bratem kopał w poszukiwaniu nawozu w
polu niedaleko miejscowości Nag Hammadi. W pewnym momencie uderzył
motyką w gliniany dzban. Początkowo
Muhammad i jego brat obawiali się, że z
dzbanu może wyjść zły dżin, potem jednak uznali, że może on zawierać złoto i
rozbili go. W środku znaleźli trzynaście
kodeksów oprawionych w skórę. Muhammad Ali zabrał księgi do domu i położył obok paleniska; tego wieczoru jego
matka użyła kilku stronic dla rozniecenia ognia. Ponieważ Muhammad Ali był
podejrzany o morderstwo, którego był
najwidoczniej winny i obawiał się, że
jego dom będzie przeszukany przez policję, oddał kodeksy na przechowanie do
miejscowego nauczyciela. Ten rozpoznał
w kodeksach wartościowe znalezisko i
rozpuścił wieść wśród handlarzy starożytnościami, a za ich pośrednictwem o
istnieniu kodeksów dowiedzieli się uczeni. Dzięki temu wiemy o poglądach gnostyków i o ich działalności. Gnostycyzm
uznawał, że człowiek składa się dwóch
wrogich sobie elementów, z ducha –
pierwiastka dobra oraz z ciała, materii
– pierwiastka zła. Człowiek może zjednać się z Bogiem tylko poprzez duchową
stronę swojej natury. Zgodnie z przesłaniem gnostyckim, człowiek egzystuje w
nieprzyjaznym świecie, do którego został
„wrzucony”. Świat jest obcy Prawdziwemu Bogu i nie jest jego dziełem, lecz

dziełem sił niższych zwanych Archontami, których przywódcą jest Demiurg.
Demiurga gnostycy utożsamiali z Jahwe
Starego Testamentu, którego nienawidzili z całego serca. Chrystus natomiast
wbrew Biblii był przez nich uznawany,
jako istota duchowa, mająca tylko pozory ciała materialnego. Takie rozumienie
natury Chrystusa jest nazywane doketyzmem i zostało potępione przez chrześcijaństwo. Jednak długo jeszcze utrzymywało się w kręgach chrześcijańskich.
Zbawienie dotyczyło tylko duchowej części człowieka. W procesie zbawienia istotna była nie wiara, lecz gnoza (gr. gnosis
– poznanie, wiedza), którą Chrystus pozostawił jedynie garstce, tzw. elicie. Jednym z przedstawicieli gnostycyzmu był
Marcjon. Pochodził on z Pontu, ok. 140
roku udał się do Rzymu i tam zyskał duże
wpływy w Kościele. Uważał, że judaizm
jest zły, bo czci Demiurga, groźnego Boga
Starego Testamentu. Marcjon ustanowił
swój własny kanon Pisma Świętego, który
obejmował niektóre rozdziały Ewangelii
Łukasza oraz 10 listów Pawła. Za poglądy sprzeczne z naukami apostołów oraz
stanowiskiem Kościoła w Rzymie został
wydalony, a następnie założył własny kościół. Marcjon nauczał o dwóch Bogach,
jeden zły – Jahwe Starego Testamentu
oraz drugi dobry – Chrystus z Nowego
Testamentu. Doprowadziło to do antysemityzmu oraz duchowej pychy wyznawców gnosis. Ponieważ uważali oni, że tylko arystokratyczna elita może dostąpić
zaszczytu przebywania wraz z Bogiem w
niebie. W tej koncepcji nie było mowy o
zbawieniu ciała, które gnostycy uznali
za pierwiastek zła, dlatego najlepszym
sposobem walki z ciałem i jego pożądliwościami jest asceza i życie pustelnicze.
Tak, więc ascetyzm gnostycki przyczynił
się do powstania ruchu monastycznego w
średniowieczu.
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Gnostycyzm jednakże wpłynął pozytywnie na Kościół chrześcijański. Po
przedstawieniu przez Marcjona swojego
kanonu Pisma Świętego, chrześcijaństwo
zostało zmuszone do przyjrzenia się problemowi, jakie księgi należy uznać za kanoniczne. Sformułowano krótkie wyznanie
wiary, wzmocniono autorytet biskupów,
to z kolei doprowadziło do wzmocnienia
władzy biskupa Rzymu. W odpowiedzi na
gnostyckie pisma i traktaty rozpoczął się
w Kościele ruch polemiki z gnostykami.
Pisarze tacy jak Tertulian, Ireneusz czy

Hipolit udowadniali w swoich pismach, że
doktryny gnostyków są sprzeczne ze Słowem Bożym. Nauki gnostyczne odbiły się
echem w doktrynach późniejszych sekt i
ruchów filozoficznych w chrześcijaństwie
i są obecne także i dzisiaj.
„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej
nauki nie ścierpią, ale według swoich
upodobań nazbierają sobie nauczycieli,
żądni tego, co ucho łechce, I odwrócą
ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” II Tym 4,3;
Sebastian Madejski

ZAPLANOWANE I NIEOCZEKIWANE
PRACE I REMONTY W NASZEJ PARAFII
Drugiego maja grupa mężczyzn burząc niektóre ścianki działowe na piętrze naszej plebanii zainaugurowała
wcześniej zaplanowany remont pokoi
gościnnych. Jeden z pokoi został znacznie powiększony przez przedłużenie
dachu nad balkonem z frontowej części
parafii.

dy ma powstać trzeci pokój (studio 3+2)
z łazienką. Dziękuję wszystkim wspomnianym panom za pomoc w pracach
remontowych, panu Janowi Puczkowi
za wywóz gruzu, a paniom za doprowadzenie owych pokoi do lśnienia już po
remoncie.

Drugi piękny pokój z łazienką powstał nad salą parafialną. Mamy więc
dwa 4-osobowe (z możliwością dostawki) pokoje z łazienkami. Ze względów
finansowych dopiero na przyszły rok zaplanowaliśmy część drugą remontu, kie-

Jeszcze w tym roku planujemy remont dachu naszego kościoła. Po 12 latach od ostatniego malowania na dachu
powstały wykwity i ogniska korozji, dlatego konieczna jest gruntowna jego renowacja.
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Przy okazji chcemy także odnowić
tynk na wieży kościelnej oraz jeśli starczy funduszy wymienić małe okienka w
dachu kościoła.
Nieplanowanym przedsięwzięciem
było wielkie sprzątanie piwnic i kotłowni
domu parafialnego, które po ulewnych

deszczach zostały zalane w nocy z 10/11
czerwca. Kotłownia (w tym także nasz
nowy piec CO) zalana została na wysokość ok. 1 metra, zaś wszystkie pomieszczenia piwniczne na ok. 4-5 cm. Dziękuję
wszystkim paniom, które przyszły z pomocą i pomogły w sprzątaniu zalanych
pomieszczeń.
Bardzo serdecznie pragnę także podziękować rodzinnej firmie naszych parafian: Ogrostyl Krzysztof Kowala, która
całkowicie sfinansowała: zaprojektowała, zakupiła drzewka i wykonała całość
prac przed Parafią. W konsekwencji tego
nasza Parafia, a przez to i cała Cisownica
jest jeszcze piękniejsza. Za co jesteśmy
niezmiernie wdzięczni!
ks. Marek Twardzik
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KĄCIK KULINARNY

Kochani ! Aby pozostać dalej w klima- Nadzienie budyniowe
cie
pamiątki założenia
– prze-spotkać
2 budynie
lub śmietankowe
Z okazjiobchodów
ŚDM mieliśmy
przyjemność
się waniliowe
po nabożeństwie
na sali
kazuję przepis na rurki, które mogliśmy 0,75 l mleka
alnej i degustować potrawy kuchni francuskiej. Był kurczak w czerwonym winie
degustować oprócz corocznych kołaczy. 4 łyżki cukru pudru
ietkami,Zapewne
sałatkaprzepisy
nicejska,
nawszystsłodko Ugotować
pyszne croissanty.
Bardzomargarynę
dziękuję
budyń, wystudzić,
na sery,
kołaczea są
stkim paniom
za pomoc
przygotowaniu
spotkania.
A oto
przepisy
pysznej
utrzeć
z cukrem
pudrem,
dodawać
wykim Paniom
dobrze w
znane
–mam nadzie-tego
ję, że przepis na rurki znajdzie jeszcze no- studzony budyń, utrzeć mikserem na
uskiej kuchni:
wych odbiorców! (w pieczeniu i jedzeniu). kremową masę.
W tym miejscu chciałabym serdecznie poka nicejska
dziękować wszystkim Paniom, za pomoc Nadzienie z białek
dniki dla
4 pieczeniu
osób: główka
2 łodygi
1 szklanka
białek selera naciowego, 2
przy
kołaczy sałaty,
i rurek. 2 żółte papryki,
dory, 2 ugotowane na twardo jajka, 4 filety anchois,
1 mała
½ szklanki
cukrupuszka
kryształ tuńczyka (50
Sok z cytryny
RURKIoliwek,
(przepis½odpęczka
Pani Wandy)
-12 czarnych
listków pietruszki,
2-3 gałązki bazylii, 5-6 łyżek
0,5 2
kgłyżki
maki octu winnego, sól, pieprz. Białka ubijać na parze na sztywną pianę,
z oliwek,
trakcie Paprykę
dodawać umyć,
po trochu
cukier z
i
1
szklanka
gotowanie: umyćkwaśnej
sałatę,śmietany
osuszyć, porwać na wkawałki.
oczyścić
trochę soku z cytryny do smaku
1 kostka margaryny Palma
k i pokroić.
Seler
naciowy
umyćDać
i pokroić
Składniki
zagnieść,
zarobić.
do lo- na kawałki długości 3 cm. Umyć i
ić pomidory.
na połówki.Nadzienie
Włożyć zwszystkie
składniki do
bitej śmietany
dówki na Jajka
ok. 2- 3przekroić
godz.
rki po kolei.
Następnie
dodać
filety anchois
i tuńczyka
z zalewą
z oliwy.
30 razem
% ubijać
na sztywną
pianę
Rozwałkować,
zwijać
na foremki
(meta- Śmietanę
dodając
trochę
cukru
pudru
do
smaku.
lowe
rurki).
Piec
w
piekarniku
nagrzaierzch dodać oliwki. Pietruszkę i bazylię posiekać i posypać sałatkę. Do oliwy z
nymocet
do temperatury
200,
15 min.
k dodać
winny, sól
i około
pieprz,
wymieszać i polać sałatę sosem przed
Nałożyć nadzienie budyniowe, nadzienie
Katarzyna Twardzik
niem. z białek lub z bitej śmietany.

zak w czerwonym winie
dniki dla 4 osób: 2 małe kurczaki po około 800 g, 6-8 małych cebul, 100 g
onej słoniny, 4 łyżki stołowe masła, 1 płaska łyżka stołowa mąki, 2 szalotki, ½ l
go czerwonego wina, najlepiej burgundzkiego, 2 kieliszki koniaku, 2-3 gałązki
szki, 1 gałązka tymianku, 1 liść laurowy, szczypta mielonej gałki
katołowej, sól, pieprz, 150 g pieczarek.
gotowanie: Kurczaki podzielić na porcje. Małe cebule tylko obrać, duże cebule
i pokroić na ćwiartki. Słoninę pokroić w kostkę. 3 łyżki stołowe masła razem z
ą i słoniną podsmażyć w garnku do duszenia, aż się zeszklą. Wyjąć słoninę i
ę, odstawić. Na tłuszczu podsmażyć części kurczaka. Posiekać szalotki i dołożyć
rczaka i dusić. Dodać wino i koniak. Z pietruszki, tymianku i liścia laurowego
ć pęczek ziół – składa się ze świeżych ziół, związanych specjalną nicią kuchenną,
by miał postać bukietu, a koniec nici przewiesić przez brzeg garnka. Dodać
k ziół, gałkę muszkatołową, sól i pierz. Przykryć i gotować na średnim ogniu
29 W
INFORMATOR
2 / 2013 podsmażyć na maśle pieczarki. Gdy
30 minut.
tym czasiePARAFIALNY
w drugimnrgarnku
ak jest juz uduszony, wyjąć go z garnka i odstawić w ciepłe miejsce. Wyjąć
Przecedzić sos przez sitko. Do sosu dodać pieczarki, cebulę i słoninę. Podgrzać.

INFORMACJE

PARAFIALNE

ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE DZIECI NA:

DNI DOBREJ
NOWINY
3-6.07.2013
g. 16.00-19.00
na Parafii Ewangelickiej
w Cisownicy
Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:
CHRZTY:
Szymon Brańczyk
Amelia Mikler
Izabela Cieślar
Paweł Cieślar
ŚLUBY:
Agnieszka Tietz
Marcin Konieczny
Katarzyna Pilch
Roman Małysz
POGRZEBY:
ś.p. Ema Rusz
ś.p. Anna Polok
ś.p. Emilia Pluszczyk
ś.p. Danuta Kubicka
ś.p. Jan Kędzior

JUBILEUSZE: (od 65l.)
01.04.2013
28.04.2013
09.06.2013
16.06.2013

18.05.2013
25.05.2013

11.04.2013
13.04.2013
30.04.2013
05.06.2013
07.06.2013

Jerzy Troszok

l.65

Helena Kędzior

l.90

Jan Gluza

l.65

Aniela Kajfosz

l.80

Ludwik Nytra

l.75

Karol Kłoda

l.75

Zuzanna Skrzypiec

l.85

Jan Lazar

l.70

Helena Pindor

l.70

Paweł Polok

l.65

Maria Skupień

l.93

Paweł Żarłok

l.90

Anna Janoszek

l.80
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WYCIECZKA SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ
DO KOZIEJ ZAGRODY W BRENNEJ !!!

Termin: 29 czerwiec 2013r, zbiórka przed Parafią o g. 9:00
W przypadku ładnej pogody skorzystamy z atrakcji pobliskiego
placu zabaw. W związku z tym prosimy o zaopatrzenie
dzieci w kieszonkowe od 5 do 10 zł. (atrakcje są odpłatne)
Przewidywany powrót: ok. 15:00 -16:00
(w przypadku brzydkiej pogody ok. 14:00)
Dla dzieci ze szkółki niedzielnej wycieczka jest bezpłatna
Koszt dla osoby dorosłej 20 zł
Udział dzieci młodszych tylko pod opieką osoby dorosłej
Zapisy do 25 czerwca lub do wypełnienia miejsc
( tel. 33 858 60 81 )
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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ŚNIADANIE DLA KOBIET !!!

jenia – czy zawsze właściwe? Jak być gotowym by zaspokajać potrzeby nie tylko
własne ale i innych?
Recital – Tomasz Żółtko - muzyk,
kompozytor, poeta i publicysta. Jedna z
najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki
autorskiej.

Tegoroczne VIII Śniadanie dla
Kobiet odbędzie się 6 lipca 2013 roku
w Hotelu Gołębiewski, w Wiśle. W programie od godziny 9.30 – 14.30:
• doskonałe śniadanie w formie bufetu
• inspirujące świadectwo życia
• wykład Gościa Śniadania –
Jagody Markiewicz
• recital muzyczny Tomasza Żółtko
• liczne niespodzianki
Gość Śniadania – Jagoda Markiewicz – szczęśliwa mężatka i matka
dwóch, prawie dorosłych synów, absolwentka wydziału fizyki UJ. Od 4 lat szefuje służbie dla kobiet pod nazwą Forum
Kobiet.

Bilety:
Zaproszenie na Śniadanie dla
Kobiet 2013 do nabycia w następujących miejscach:
- Księgarnia Św. Piotra
w Wiśle-Centrum
- Księgarnia „Jack” w Ustroniu
- Księgarnia Sharon w Ustroniu
- Księgarnia „Warto” w Cieszynie
- Parafia Ewangelicka
w Wiśle-Malince
Wartość zaproszenia 50zł
czerwca – 55zł)

(po 17

Zgłoszenia przyjmujemy do 30
czerwca pod numerem tel. 33 855 36 29

Temat tegorocznego Śniadania dla
Kobiet: „Gotowa na wszystko?”

Organizatorzy: Parafia EA w Wiśle
Malince, Stowarzyszenie DEOrecordings

Różne sytuacje życiowe kobiet, potrzeby i próby oraz sposoby ich zaspoko-

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !!!
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KANCELARIA, STAŁE SPOTKANIA:
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

GODZINA
BIBLIJNA
g. 18:00
(LATO)

PIĄTEK

SOBOTA

SPOTKANIE
KONFIRMANTÓW
g. 16:30

PRÓBA
ZESPOŁU MŁODZIEŻOWEGO
g. 18:00

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)
g.17:00

SPOTKANIE
MŁODZIEŻY
g. 17:30

PRÓBA CHÓRKU
DZIECIĘCEGO
g. 15:00

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 i druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543
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RODZINNY PIKNIK PARAFIALNY

BIBLIOBUS - PIKNIK PARAFIALNY

CHÓREK DZIECIĘCY

ZNOWU NAS ZALAŁO
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WICEMISTRZOWIE - DLS

SPOTKANIE RODZINNE

WIOSENNY ZJAZD CHÓRÓW

SZLAKIEM LEŚNYCH ŚWIĄTYŃ
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