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             Parafialny

Pasja, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego

„Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie 
wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich
 i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, 
do Boga mego i Boga waszego.”                               

                                                                J 20, 17;

„Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie”, Aleksander Ivanov, 1834 r.
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okres pasyjny – czas refleksji i za-
trzymania. moment, w którym męczeń-
ska śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
chrystusa jest nam szczególnie bliski. 
chwila dzięki której mamy szansę zwró-
cić baczniejszą uwagę na kontemplację, 
co raz to na nowo odkrywać i przeżywać 
wydarzenia wielkiego tygodnia. nieraz 
zostajemy skonfrontowani z pytaniami: 
kim dla nas jest chrystus? czy napraw-
dę wiara w niego jest nam potrzebna do 
szczęścia? co tak 
właściwie stało się 
blisko dwa tysiące 
lat temu i czy ma to 
jakieś przełożenie 
na moje dzisiejsze 
życie?

słowa, które po-
służyły, jako tytuł 
artykułu, można 
znaleźć w pięknej, 
starej pieśni Gol-
goto, gdzie refren brzmi następująco: 
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój 
grzech, To nie ludzie Cię skrzywdzili, 
lecz mój grzech, To nie gwoździe Cię 
trzymały, lecz mój grzech, Choć tak 
dawno to się stało, widziałeś mnie. uwa-
żam, że za tymi wyrażeniami kryje się 
wielki tragizm. często, gdy czytamy hi-
storię śmierci Jezusa zadajemy pytania: 
dlaczego ludzie w tak okrutny sposób Go 
potraktowali? Jak mogli obejść się tak 
haniebnie z zbawcą wszechświata?

odpowiedź wydaje się banalna – taki 
był plan Boga. stwórca świata musiał po-
święcić to co było dla niego najcenniej-
sze. Był zmuszony do tego, by patrzeć jak 
Jego własny syn cierpi nieporównywal-
ne z niczym katusze i męki. racjonalna 

TO NIE GWOŹDZIE CIĘ PRZEBIŁY, 
LECZ MÓJ GRZECH

osoba mogłaby w tym momencie zary-
zykować stwierdzenie: Bóg nienawidził 
swego syna, bo jeżeli byłoby inaczej nie 
pozwoliłby na to.

Jednak jeden ze sztandarowych wer-
setów biblijnych, który zna na pamięć 
zdecydowana większość z nas brzmi: 
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny (J 3,16). no właśnie, 

stwórca zrobił to 
wszystko dla każ-
dego z nas, każde-
go grzesznego czło-
wieka. ofiarował to 
co miał najcenniej-
sze. a czy my byli-
byśmy w stanie, w 
imię wiary do ta-
kiego poświęcenia? 
czy nasze zaufanie 
w panu jest tak 

mocne, jak przykładowo abrahama, któ-
ry był gotowy do tego by złożyć na ołtarz 
swego syna? nie chciałbym odpowiadać 
na te pytania z perspektywy innych osób, 
ponieważ jedynie każdy sam, w rozmo-
wie z własnym sumieniem, z własną siłą 
wiary może uzyskać na nie odpowiedź. 
Ja, niestety, z ogromnym bólem w sercu 
muszę stwierdzić, że nie byłbym w stanie 
do tak ogromnego poświęcenia, które 
było przykładem abrahama.

myślę, że często, niejednym z nas, 
zdarza się oceniać inne osoby. z naszych 
ust płyną nierzadko bardzo krzywdzą-
ce osądy. ta osoba jest głupia, nie na-
daje się do tego. Jak ten człowiek może 
chodzić w ogóle do kościoła, czy nawet 
stwierdzenie: on jest zły. próbujemy 
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PUSTY GRÓB I MARIA MAGDALENA J 20,1–18
Jest zimna noc. wokół panuje ponura 

cisza. Świat spowijają ciemności mroku. 
natomiast przepełniona goryczą maria 
magdalena udaje się do grobu Jezusa, 
aby odwiedzić ziemskie szczątki swego 
mistrza i nauczyciela. Jest zrozpaczona, 
nie wie jak się ma pogodzić ze śmiercią 
Jezusa. tak Go kochała, widziała w nim 
Boga, a pomimo tego on odszedł, nie 

żyje. został w bestialski sposób zamor-
dowany: najpierw bezpodstawna paro-
dia procesu sądowego, wyrok skazujący, 
biczowanie, ukoronowanie cierniem, 
drwiny połączone z naigrywaniem się 
z Jezusa, aż w końcu pełna bólu droga 
krzyżowa zakończona haniebną śmier-
cią. dla izraelitów krzyż był znakiem 
przekleństwa i odrzucenia przez Boga. 

podwyższyć  własne ego. porównujemy 
siebie do innych osób, uwypuklamy ich 
wady. przy ich defektach nasze wyda-
ją się niegroźne. przy nich uważamy się 
za osoby wręcz bez skazy. taka postawa 
może doprowadzić do wywyższenia się 
nad drugim człowiekiem, do zerwania 
więzi z Bogiem. wszak czy sam Jezus 
nie powiedział, że kto się wywyższa bę-
dzie poniżony? wszak czy sam Jezus nie 
uniżył się wystarczająco, gdy mył nogi 
swoim uczniom? on nie wymaga od nas 
byśmy w tym momencie wyszli na miasto 
i zaczęli usługiwać innym ludziom. ocze-
kuje od nas zwrócenia uwagi na swego 
bliźniego i podania mu pomocnej dłoni, 
nie uważania się za kogoś lepszego.

To nie ludzie Cię skrzywdzili lecz 
mój grzech. ludziom wielokroć zdarza 
się wypowiadać oskarżenia, że chrystus 
zmarł przez piłata, heroda, czy ogólnie 
ludzi żyjących w Jego czasach, a którzy 
optowali za jego śmiercią. Jednak to nie 
jest do końca prawda, ponieważ Jezus 
oddał życie również przeze mnie i dla 
mnie. to nasze winy wbijają gwóźdź w 
ciało naszego pana. nasze grzechy przy-
trzymują Go na krzyżu Golgoty. to my 
także jesteśmy winni cierpieniom, które 
przeżywał chrystus.    

spróbujmy sobie wyobrazić sytuację, 
która była udziałem żołnierza, katujące-
go chrystusa. Jego myśli mogły brzmieć 

następująco: zabrałem Jezusa na zamek, 
zdjąłem z niego szaty, uplecioną koronę 
włożyłem na Jego głowę. wyśmiewam, 
drwię, szydzę z jego imienia. w tej chwi-
li nie ma w nikim żadnego wsparcia. 
wszak czy uczniowie nie mówili, że zrobią 
wszystko, nawet poniosą śmierć? Gdzież 
teraz są, gdzie się ukrywają? przybijam 
gwoździe do rąk i nóg chrystusa, patrzę na 
jego marne oblicze. ludzie, znajdujący się 
w pobliżu, szydzą z niego, kpią i wyzywają.

ta sytuacja niestety trwa dalej, ona 
się nie skończyła. każdego dnia ludzie 
katują swymi grzechami, tego, któremu 
powinni być dozgonnie wdzięczni i słu-
żyć mu po wszystkie czasy. z przykrością 
należy stwierdzić, że w wielu napotka-
nych sytuacjach w naszym życiu nie je-
steśmy wiele lepsi od żołnierza znęcają-
cego się nad chrystusem. zawodzimy, w 
trudnych chwilach nieraz odwracamy się 
od Boga, który nas nie wysłuchał.

co dla takich osób jak ja, ty, ci ludzie 
którzy go oczerniali i drwili z niego, uczy-
nił Jezus? przelał swą niewinną krew na 
krzyżu Golgoty, by odkupić nasze winy, i 
z niemierzalnej Bożej łaski pozwolić nam 
dostąpić życia wiecznego. wspaniała 
obietnica, dla wszystkich ufających mu. 
Bóg zna nasze wady, wie o tym, że nie je-
steśmy idealni, ale chce byśmy do niego 
należeli. czy przyjąłeś już ten wielki dar?

Samuel Gogółka
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na ten rodzaj śmierci byli 
skazywani tylko najgorsi 
złoczyńcy. Żydzi pamię-
tali, bowiem o słowach z 
księgi powtórzonego pra-
wa: Bo wiszący jest prze-
klęty przez Boga (pwt 21, 
23).  pogrążona w swych 
rozmyślaniach, maria 
magdalena spostrzegła nagle, że grób, 
do którego zmierzała jest pusty, że nie 
ma ciała Jezusa, że ktoś je zabrał. tego 
było już dla niej za wiele. różne uczucia 
i emocje się w niej gotowały: od strachu, 
gniewu, bólu, złości, aż po rozpacz, żal, 
bezradność, niemoc, bezsilność. Braku-
je jej słów, aby cokolwiek powiedzieć i 
nazwać to, co widzi. Jedyna myśl, która 
przychodzi jej do głowy, to powiadomie-
nie apostołów. udaje się, więc do piotra 
i drugiego ucznia, którego Jezus miłował 
i opowiada im swoje odkrycie. sama zaś 
wraca pod pusty grób Jezusa i płacze, 
płacze, płacze… nie wie, co ma czynić, 
najpierw śmierć Jezusa, teraz pusty 
grób, a wokół głucha cisza poranka. w 
tym swoim smutku, rozpaczy, bezsensie 
życia spotyka Jezusa zmartwychwstałe-
go. nie rozpoznaje Go jednak, ponieważ 

jej duszę przepełnia wi-
zja Jezusa umęczonego, 
ukrzyżowanego, złożone-
go w grobie, a teraz gdzieś 
zabranego. to Jezus 
pierwszy się do niej od-
zywa, woła ją po imieniu 
(imię w Biblii było symbo-
lem całej istoty danej oso-

by, a więc znać czyjeś imię, to znać całą 
tę osobę). Jezus wzywa marię magdale-
nę tak czule i serdecznie, że wstępuje nią 
jakby nowe życie. Jezus, którego śmierć 
właśnie opłakiwała, żyje i stoi przed nią. 
znów nie może przemówić, ale tym ra-
zem z ogromu nieopisanego szczęścia, a 
nie rozpaczy. Jezus zaś swoim spojrze-
niem uspokaja ją i zamiast pocieszyć, od 
razu posyła, aby ogłosiła jego braciom, 
że on żyje (J 20, 17).  podobne słowa, 
które usłyszała maria magdalena, Jezus 
zmartwychwstały, kieruje także i do nas. 
drogi krzysztofie, stanisławie, marcinie, 
tereso, wando, Joanno… nie płaczcie i 
nie popadajcie w rozpacz Jam zwyciężył 
świat (J 16, 33). idźcie i głoście światu, 
że śmierć została pokonana, że jej oścień 
został złamany. choćby twoje życie było 
pasmem upadków i niepowodzeń, a sza-
rość codzienności wyglądała jak istna 
droga krzyżowa, to pamiętaj, że pomimo 
tego ma ono sens, gdyż jest życiem, za 
które oddał swoje życie sam Bóg wcielo-
ny. Jeżeli do naszych serc dopuścimy Je-
zusa zmartwychwstałego, to on wypro-
wadzi nas z grobów naszej codzienności: 
ciemności nocy, goryczy serca i głuchej 
ciszy sumienia. Jeżeli on sam pokonał 
swoją śmierć, to jest w stanie pokonać 
także i naszą. wiem, ciężko jest uwierzyć 
w to, że ktoś może mi pomóc w moim do-
świadczeniu bezradności, kruchości, kie-
dy już sam straciłem wszelką nadzieję. 
on jednak tej nadziei we mnie pokłada-
nej nigdy nie stracił i nie straci. z każdej 
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sytuacji, bowiem jest wyjście, tylko mu-
szę mu zaufać, nawet wbrew wszelkim 
przeciwnościom i kłodom rzucanym mi 
pod nogi. dla Boga nie ma, bowiem nic 
niemożliwego (mt 19, 26). w trudnych 
chwilach naszego życia, w czasie opusz-
czenia, beznadziei i bezradności, zawsze 

starajmy się pamiętać o słowach z księgi 
proroka izajasza: a choćby się góry po-
ruszyły i pagórki się zachwiały, jednak 
moja łaska nie opuści cię, a przymierze 
mojego pokoju się nie zachwieje, mówi 
pan, który się nad tobą lituje.” (iz 54, 
10). amen.

SPÓR O WIELKANOC
zadymiony bufet na starym mieście, 

wokół harmider, szczęk sztućców oraz 
talerzy. wśród zamieszania, dwoje ludzi 
rozmawia na tematy wiary i Biblii. Jedną 
z nich byłem ja sam, a moim rozmówcą 
była pewna kobieta, która uważa, że to nie 
możliwe żeby było tyle różnych kościo-
łów, odłamów chrześcijaństwa, wyznań i 
denominacji, skoro jest jeden duch Świę-
ty. on, według niej, nie może działać ina-
czej jak tylko jedno-
znacznie i prosto. nie 
może on być prze-
cież rozdwojony, ani 
dwuznaczny w swo-
im działaniu. praw-
dziwi chrześcijanie 
powinni być „jedno”! 
cytuje wyrwany z 
kontekstu werset z li-
stu do koryntian. czy 
aby na pewno tak się 
sprawy mają? czy 
kościół pierwszych wieków był rzeczywi-
ście jednomyślny we wszystkim? dzieje 
chrześcijaństwa ukazują, że jest to obraz 
złudny i oderwany od rzeczywistości. 
w kościele od początku trwały spory, o 
doktrynę, naturę chrystusa, sakramenty, 
święta, rolę biskupów i o to, kto ma rację 
- czy papież czy cesarz. w tym artykule 
opiszę spór o wielkanoc. Jest to święto 
ruchome i przez wiele wieków trwał spór, 
kiedy obchodzić to najważniejsze chrze-
ścijańskie święto.

rozbieżności pomiędzy czasem 
ukrzyżowania Jezusa są widoczne w sa-
mej Biblii. według ewangelistów syn-
optycznych (mateusz - mt 27, 62; ma-
rek - mk 14, 12-16; łukasz - łk 22, 15) 
Jezus został ukrzyżowany w żydowskie 
święto paschy. natomiast ewangelista 
Jan (J 13, 1 oraz J 18,28) jest zdania, że 
Jezus został ukrzyżowany w dzień przed 
świętem paschy. pesach, bo tak brzmi 

hebrajskie słowo 
oznaczające najważ-
niejsze święto ży-
dowskie, dosłownie 
oznacza „przejście”. 
pesach przypomi-
na Żydom cudowny 
ratunek od niewoli 
egipskiej. inaczej na-
zywane jest świętem 
przaśników - trwa 
7 dni, a zaczyna się 
wieczorną wieczerzą 

paschalną 15-ego dnia miesiąca zwanego 
nisan. trzeba przy tym pamiętać, że dla 
Żydów dzień rozpoczyna się wieczorem, 
po zachodzie słońca i trwa 24 godziny do 
następnego wieczora. może się to wydać 
dziwne, że Żydzi rozpoczynają dzień wie-
czorem. my europejczycy jesteśmy jesz-
cze dziwniejsi, bo rozpoczynamy dzień 
w środku nocy! o 00:00. aby zrozumieć 
żydowską rachubę czasu potrzebna nam 
jest informacja, że kalendarz za cza-
sów Jezusa był kalendarzem lunarnym. 
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Żydzi, aby obliczyć dzień wypadnięcia 
paschy patrzyli na księżyc. najpierw 
musieli wyznaczyć początek miesiąca 
nisan. zaczynał się od pierwszego nowiu 
księżyca nad Jerozolimą, po równonocy 
wiosennej. następnie odliczano 14 dni i 
zabijano baranka paschalnego, którego 
rodzina żydowska zjadała podczas wie-
czerzy paschalnej po zapadnięciu zmro-
ku. według mateusza, marka i łuka-
sza Jezus zjadł wieczerzę paschalną (15 
dzień nisan), która okazała się ostatnią 
wieczerzą Jezusa. natomiast ewangeli-
sta Jan twierdzi, że ostatnia wieczerza 
to nie wieczerza paschalna, ale kolacja 
14 nisan, tej samej nocy zostaje pojmany 
i zabity w dzień, kiedy zabijano baran-
ka paschalnego. różnica jednego dnia. 
dlaczego jest rozbieżność? kto ma rację? 
komentarz historyczno-kulturowy do 
nowego testamentu, autorstwa craiga 
s. keenera, wydany przez Vocatio, poda-
je dwa możliwe rozwiązania tej kwestii: 
1) poszczególne grupy żydowskie miały 
różne kalendarze i ich członkowie nie 
obchodzili święta paschy tego samego 
dnia – trwał spór o rozpoczęcie się mie-
siąca (nów księżyca). wygląda na to, że 
uczniowie Jezusa obchodzili uroczystość 
wcześniej, nie czekając na zabicie baran-
ka paschalnego w Świątyni. w ten spo-
sób Jezus to spożywany Baranek pas-
chalny. 2) ew. Jana zawiera symboliczne 
przesłanie, Jezus to zabijany Baranek 
paschalny (J 19,14), natomiast później-
sza tradycja żydowska głosiła, że Jezus 
został ukrzyżowany w Święto paschy. 
można to podsumować stwierdzeniem, 
że dla synoptyków Jezus to spożywany 
baranek, który wcześniej został zabity. 
natomiast Jan uważa, że Jezus to zabija-
ny baranek, który bierze na siebie grzech 
świata. wywołało to w chrześcijaństwie 
problemy natury praktycznej. niektóre 
zbory silnie związane z tradycją żydow-

ską, podpierając się ewangelią Jana, 
uważały, że należy obchodzić pamiątkę 
męki pańskiej 14-ego dnia miesiąca ni-
san. zwolenników tej praktyki nazywano 
kwartodecymanami (z łac. Quartodeci-
mani – czternaście). w zborach, które 
chciały się uwolnić od żydowskiej trady-
cji, obchodzono wielkanoc w niedzielę 
po 14 dniu miesiąca nisan. powyższe 
twierdzenia, pozwalają wyliczyć, kiedy 
dokładnie umarł Jezus. posługując się 
rachubą Jana, było to 14-ego dnia mie-
siąca nisan (czyli 7 kwietnia 30 r. n.e.). 
pierwsze spory o termin wielkanocy 
pochodzą już z 120 r. ale stał się on po-
ważnym zatargiem w rzymie za biskupa 
wiktora (189-199), gdy kapłan Blastor 
chciał wprowadzić praktykę kwartode-
cymanów. Biskup wiktor walczył z tą 
praktyką i chciał wprowadzić system za-
chodni w całym kościele. odbyła się se-
ria synodów, w palestynie, poncie, osr-
hoene i w Galii. wszystkie opowiedziały 
się za praktyką obchodzenia wielkanocy 
w niedzielę. wytworzyła się opozycja, na 
czele z biskupem polykratem z efezu. 
zwołał on swoje synody, które ogłosiły, 
że praktyką apostołów było obchodzenie 
wielkanocy zgodnie z regułą 14-ego mie-
siąca nisan. Biskup wiktor zerwał sto-
sunki ze zborami azji mniejszej. dzięki 
ireneuszowi z lyonu (ok. 140 – ok. 202) 
duchowni doszli do kompromisu i uzna-
li obie praktyki za dozwolone. sprawa 
jednak nie była zakończona. 1 lipca 314 
roku rozpoczął się synod w arles, między 
innymi nakazał świętowanie wielkanocy 
w niedzielę. sobór w nicei (325) zagroził 
kwartodecymanom ekskomuniką, jeżeli 
się nie dostosują.

Jak widać spory w kościele trwały od 
zawsze, między apostołami był kłótnie 
o to, który jest ważniejszy. nie zgadzali 
się, co do szczegółów życia Jezusa, ale 
jednocześnie dążyli do zgody i szacunku 
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względem siebie. chrześcijanie faktycz-
nie w pewnych kwestiach lubią się ze 
sobą nie zgadzać i drążyć do tego, kto ma 
rację. Jednak myślę, że modlitwa Jezusa 
(J 17,21 „aby wszyscy byli jedno, jak ty, 
ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni 
w nas byli jedno...”) została wysłuchana. 
chrześcijanie są zgodni, co do tego, że 

Jezus chrystus jest panem i mesjaszem. 
cenne w tym kontekście są słowa win-
centego z lerynu (zm. 450), powiedział 
on: „w sprawach zasadniczych jedność, 
w sprawach drugorzędnych wolność (w 
których nie chodzi o zbawienie), a we 
wszystkim miłość.

Sebastian Madejski

„wstał więc i posiliwszy się, szedł 
w mocy tego posiłku czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy aż do góry Bożej cho-
reb” (1 krl 19,8).

kto chodzi po polskich górach, ten 
zapewne kojarzy skrót „GsB”. GsB to 
Główny szlak Beskidzki. liczy on  ok. 
500 km. Jak każdy szlak,  ma swój po-
czątek oznaczony kółeczkiem i pozio-
mym znakiem szlaku górskiego, i tak 
się również kończy: czerwone kółecz-
ko i czerwony poziomy znak pomiędzy 
dwoma białymi. GsB można przejść 
z ustronia i zakończyć w wołosatem 
sześć kilometrów od ustrzyk Górnych 
na Bieszczadach. można też iść z Biesz-
czad do ustronia. taki kierunek obrali 
adrian i rysiek, a ich wspomnienia ze 
szlaku są opisane w kalendarzu Gole-
szowskim. przejść GsB jest niewątpli-
wie wielkim wyczynem. w całości trasę 
tę przemierzają doświadczeni turyści. 
dla wielu jest ona marzeniem. taka wę-
drówka wymaga dobrej kondycji fizycz-
nej, orientacji w terenie - co szczególnie 
nie jest łatwe w części bieszczadzkiej 
GsB, (por. „samotność długodystan-
sowca” w „npm – magazyn turystyki 
Górskiej” z kwietnia 2014 s. 46-49), od-
powiedniego wyposażenia i zaprowian-
towania. lista tych ostatnich może być 
długa: kurtki, swetry, czapki, latarka, a z 
jedzenia: chleb, konserwy, owoce i wiele 

TURYSTA „MIMO WOLI”?

innych potrzebnych rzeczy. reasumując 
– plecak będzie ciężki. 

dlaczego zrobiłem powyższy „tury-
styczny” opis?

ponieważ słysząc w 3 niedzielę pa-
syjną (oculi) o eliszu, jak uciekał przed 
gniewem królowej izebel, pomyślałem o 
nim jako o turyście „mimo woli”, który 
przeszedł po górach szlak porównywal-
ny do GsB nie czyniąc przy tym żadnych 
przygotowań, a może: „prawie żadnych”. 
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czytamy: „wstał, posilił się i szedł”. im-
ponujące. w mocy tego posiłku szedł 40 
dni i 40 nocy. Jak to możliwe? możemy 
stwierdzić rzecz oczywistą, że dawniej 
chodziło się piechotą i ludzie byli bar-
dziej niż dzisiaj wysportowani, wytrwa-
li w wysiłku i zapewne zdrowsi niż my 
dzisiaj. eliasz był chyba bardzo sprawny 
fizycznie. Biegł obok rydwanu achaba 
od potoku kiszon aż do Jezreel, co mo-
gło wynosić ok. 32 km. prawdopodobnie 
biegł również jego sługa. Było jednak 
jeszcze coś i był ktoś, kto stał za tymi 
wspaniałymi dokonaniami. „przepasaw-
szy swe biodra, biegł przed achabem, 
bo ogarnęła go moc pana” (krl 18,46). 
długi bieg eliasza był więc wsparty do-
tknięciem samego Boga. tak samo po-
tem, podczas ucieczki, dwa razy Bóg po-
syła swego anioła z plackiem i dzbanem 
wody, i mówi „wstań, posil się i idź”. 

dlaczego Bóg tak dbał o eliasza?  mo-
glibyśmy odpowiedzieć, że dba o każdego 
i nie chce naszej śmierci. to jest biblijne, 
Boskie, niepodważalne.  

Jak to było z eliaszem? eliasz pierw-
szy etap  swej ucieczki zakończył fatalnie 
i zapewne pożegnał by się z życiem, jeśli-
by Bóg nie posilił go jedzeniem i słowem. 
uciekając  z Jezreelu po tym, jak na Gó-
rze karmel odniósł z Bożą pomocą zwy-
cięstwo nad  czterystu pięćdziesięcioma 
prorokami Baala, dotarł do Beer-szeby 
na terytorium dana. przemierzył, co jest 
wielkim wyczynem, prawie całe teryto-
rium izraela z północy na południe idąc 
w kierunku pustyni negeb.  Jest to około 
160 km w linii prostej. w Beer-szebie zo-
stawił sługę. na pustynię poszedł już sam. 
uszedł dzień drogi, czyli tyle, ile w upale, 
spiekocie, bez wody, bez zaprowianto-
wania można przejść. po wcześniejszych 
dwustu kilometrach może przeszedł jesz-
cze dziesięć, może trzydzieści kilometrów. 
potem jednak usiadł pod krzakiem jałow-

ca i życzył sobie śmierci. Było mu „wszyst-
ko jedno”, liczył się z tym, że zginie, zasnął 
ze zmęczenia. trasa Go wyczerpała nie 
tylko pod względem długości i trudności, 
bo były góry i pustynie, ale również pod 
względem psychicznym: on całym cza-
sem uciekał. niechybnie, ci którzy podą-
żali śladem eliaszem też byli wytrwałymi 
piechurami  i zapewne gorliwymi sługami 
swej królowej. Jednak śpiącego eliasza 
dotyka anioł i mówi do niego: „wstań i 
posil się”. Jak jedli izraelici mannę na pu-
styni, tak eliasz je placek, a jak pili wodę 
ze skały, tak on ma wodę w dzbanie.  w 
mocy tego posiłku, co rozumieć musi-
my jako posilenia od samego Boga, idzie 
eliasz do góry Bożej choreb, aby tam po-
rozmawiać z Bogiem, otrzymać nowe za-
danie i wrócić tą samą drogą na pustynię 
damasceńską. nie zrobię tu porównania 
do tego, aby przejść GsB tam i z powro-
tem - to byłoby wyczynem niewielu, ale 
zwrócę uwagę na aspekt religijny tego wy-
darzenia. otóż na szlaku twojej życiowej 
wędrówki, tak jak na drodze eliasza, jest 
obecny twój Bóg. wychodzisz, biegniesz 
lub idziesz, uciekasz lub wędrujesz, jesteś 
przygotowana do dalekiej drogi lub wy-
chodzisz bez „placka i wody”, ale zawsze 
masz anioła stróża, który zaopatruje cię 
w to, co niezbędne podczas wędrówki. 
celem twojej drogi jest Góra Boża cho-
reb. Gdy wejdziesz na nią, zrozumiesz, że 
twój trud i mozół nie był daremny. spoj-
rzysz z niej innymi oczyma i wrócisz od-
mieniony, bo rozmawiałeś z Bogiem. 

drodzy czytelnicy. Gdy piszę te słowa 
jest połowa czasu pasyjnego. Jesteśmy 
w drodze 20 dni i 20 nocy w kierunku 
Góry Bożej Golgoty. tam czeka na nas 
nasz pan, a teraz, gdy jesteśmy na szlaku,  
prośmy o to, aby dawał nam na dalszą 
drogę posilenie, bo niewielu tam docie-
ra, aby potem spoglądać oczami zmar-
twychwstania.                        

Tadeusz Gluza
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Z ŻYCIA SZKOŁY W CISOWNICY

zakończył się konkurs Biblijny „sola 
scriptura”. tematem tegorocznego kon-
kursu było „Życie mojżesza”. dzieci i 
młodzież czytały drugą księgę mojżeszo-
wą.  na etap diecezjalny pojechaliśmy do 
ustronia.  testy pisali: asia zielina, da-
mian pisiut, przemek konecki i szymek 
kluz. ze szkół gimnazjalnych: nicola 
więcław, Filip machalica i kamil malec. 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
stella madejska. do finału zakwalifiko-
wali się wszyscy ze szkoły podstawowej,  
zaś  nicola uzyskała najwięcej punktów 
w kategorii gimnazjów, a bardzo dobrze 
napisała stella.  22 marca pojechaliśmy 
na finał do Bielska.  kościół na Bielskim 
syjonie był wypełniony po brzegi finali-
stami, opiekunami i rodzicami. siedem 
razy usłyszeliśmy nazwę naszej miej-
scowości, a przy niej imiona naszych fi-
nalistów. wśród nich najlepsze wyniki 
uzyskali: szymek – laureat, a stella zro-
biła sobie i nam największą niespodzian-
kę - zdobyła pierwsze miejsce w grupie 
szkół ponadgimnazjalnych. na konkurs 
wysłano również cztery prace plastycz-
ne zrobione przez dzieci młodsze. Były 
przepięknie wykonane metodą 
włóczki, tkaniny i nitek. ni-
czym nie ustępowały pracom 
wyróżnionym i nagrodzonym. 
słowa uznania dla wszystkich 
finalistów za przygotowanie 
się i pracowitość. podziękowa-
nia dla rodziców i wszystkich, 
którzy pomagali i pracowali z 
dziećmi. powtórzę słowa księ-
dza marka wypowiedziane 
podczas nabożeństwa: „Jeste-
śmy z was dumni”.

chcę jeszcze poinformo-
wać o naborze dzieci do pierw-

szej klasy w przyszłym roku szkolnym. 
otóż do pierwszej klasy w cisownicy jest 
zapisanych  28 dzieci. przy takiej ilości 
zakładam, że będą dwie pierwsze klasy. 
w równi zapisanych jest 11 dzieci. ta 
jedenastka i ich rodzice liczą na to, że 
dzieci będą uczęszczały do równi. Ja też 
mam taką nadzieję, bo tam mają blisko 
do domu, bezpieczne dojście pod okiem 
mamy, dziadka czy babci i dobre warun-
ki lokalowe w tamtej szkole. 

natomiast do oddziału przedszkolne-
go w równi na przyszły rok szkolny jest 
już zapisanych 17 dzieci. 

rodzice pytają również o to, czy bę-
dzie otwarty oddział przedszkolny w 
cisownickiej szkole?  nie jest to wyklu-
czone. Jeśli powtórzy się sytuacja z po-
przedniego roku, że będzie nadmiar 
dzieci w cisownickim przedszkolu, to od-
dział taki może powstać.  

w szkole w cisownicy mamy obecnie 
120 uczniów w klasach od pierwszej do 
szóstej i 17 uczniów w oddziale przed-
szkolnym. w równi oddział przedszkol-
ny liczy 23 uczniów.

Tadeusz Gluza
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ABIGAIL - MĄDRA I ROZTROPNA

Była żoną nabala, człowieka znane-
go i bogatego, który był właścicielem 
ok.3000 owiec i 1000 krów. należał do 
czołowych  producentów  i dostawców 
runa owczego. właśnie  skończył się 
okres strzyżenia owiec 
i nabal wydał wielką 
ucztę dla swoich pra-
cowników. stoły były 
pełne jedzenia i trun-
ków i wszystkich wpro-
wadziły w dobry nastrój. 
najgłośniej zachował 
się sam właściciel na-
bal, ponieważ  słynął 
on ze swej skłonności 
do alkoholu i bardzo 
porywczego charakte-
ru. kiedy dawid dowie-
dział się o uczcie, posłał 
swoje sługi do nabala z 
prośbą o jedzenie dla swoich żołnierzy. 
Była to uzasadniona prośba, ponieważ 
ludzie dawida ochraniali owce i pasterzy 
nabala przed zbójcami. reakcja nabala 
była bardzo niegrzeczna wręcz prostac-
ka. nie tylko nie poczęstował żołnierzy, 
ale wręcz wyśmiał się z dawida, zlek-
ceważył go i potraktował jak nieznane-
go włóczęgę, pomimo że, dawid był już 
znany i lubiany w całym kraju. został 
namaszczony na przyszłego króla przez 
proroka samuela, a zwycięstwo nad Go-
liatem i pokonanie Filistyńczyków przy-
niosło mu sławę i szacunek. trudno się 
dziwić, że na takie poniżenie i wręcz obe-
lżywe słowa dawid zareagował bardzo 
gwałtownie. wyznaczył  czterystu uzbro-
jonych żołnierzy i wyruszył z nimi na 
dom nabala. na szczęście jeden ze sług 
doniósł abigail o planowanej napaści i 
przerażony zbliżającą się tragedią popro-

sił ją o pomoc. abigail musiała już nieraz 
ratować swój dom i rodzinę z powodu 
porywczego charakteru swojego męża, 
dlatego nie zlekceważyła  prośby sługi 
i postanawia szybko działać. pośpiesz-

nie przygotowuje sporą 
ilość żywności i wraz ze 
swoimi sługami udała 
się w drogę, aby spotkać 
dawida i jego żołnierzy. 
wkrótce spotyka uzbro-
jony oddział żołnierzy, 
pośpiesznie zsiada z 
osła i prosi dawida o 
wybaczenie. Bierze całą 
winę na siebie, tłuma-
cząc, że nie widziała 
jego sług, gdy przyszli z 
prośbą o jedzenie. prosi 
o przyjęcie daru żywno-
ści, który przywiozła dla 

nich. abigail była świadoma, że dawid 
jest Bożym sługą i w przyszłości zostanie 
królem izraela. kierując się mądrością i 
wielką roztropnością  ostrzega dawida, 
że przelana krew to grzech, a dawid jako 
Boży mąż nie może być w to uwikłany, 
ponieważ Jego sumienie byłoby obcią-
żone do końca jego dni. dawid wzruszo-
ny jej prośbą wysłuchał jej i odniósł się 
do niej bardzo życzliwie „Błogosławiony 
pan, Bóg izraela, który cię wysłał dzisiaj 
na spotkanie ze mną, i błogosławiona 
twoja roztropność i błogosławionaś ty, że 
powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu 
krwi i ratowania siebie na własną rękę.” 
/ i sm.25,32/. przyjął z jej ręki wszystko 
co dla nich przyniosła i odesłał ją w po-
koju do domu.

abigail jest opisana w Biblii jako 
piękna i roztropna. /sm.25,3/.roztrop-
ność wg. słownika synonimów to rozwa-
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ga, przezorność, zapobiegliwość to rów-
nież bystrość i błyskotliwość w działaniu. 
obdarzona takimi cechami charakteru 
jest w stanie wykonać bardzo trudne za-
danie, które wiąże się nawet z ryzykiem 
utraty własnego życia. aby spotkać się z 
uzbrojonym oddziałem żołnierzy i wziąć 
winę na siebie, to nie tylko odwaga, ale i 
wielka pokora tej kobiety. nie tylko pra-
gnie ratować siebie i swój dom od gnie-
wu dawida, ale dostrzega niebezpieczeń-
stwo dla samego dawida jako przyszłego 
króla, a w konsekwencji niebezpieczeń-
stwo dla całego narodu. Jej rozmowa z 
dawidem to nie dyplomacja, ani sprytnie 
przemyślana taktyka, ale prawdziwa mą-
drość. taka mądrość pochodzi tylko od 
samego Boga, która w liście Jakuba jest 
pięknie zdefiniowana „…ale mądrość, 
która jest z góry, jest przede wszystkim 
czysta, następnie miłująca pokój, łagod-
na, ustępliwa, pełna miłosierdzia i do-
brych owoców, nie stronnicza, nie obłud-
na./Jk.3,17/

abigail to również bardzo bogobojna 
kobieta. doskonale rozumie i wie, że Bóg 
pragnie błogosławić swój naród i każdą 
rodzinę z osobna, ale są pewne warunki, 
które Bóg stawia swojemu ludowi, a któ-
re zostały zapisane w  ks. mojżeszowej 
„teraz więc izraelu, czego żąda od cie-
bie pan, twój Bóg! tylko, abyś okazywał 

cześć panu, swemu Bogu, abyś chodził 
tylko jego drogami, abyś go miłował i 
służył panu, swemu Bogu, z całego serca 
i z całej duszy.”/ 5 mż10,12/. Jej  wiara 
wpływa na właściwą bojaźń Bożą. wie, że 
Boga nie można oszukać, ani przed nim 
nic ukryć, dlatego nie lekceważy zaistnia-
łej, bardzo trudnej sytuacji, która może 
mieć ogromne konsekwencje na losy jej 
rodziny.

król salomon, którego Bóg obdarzył 
wielką mądrością, aby mógł sądzić i roz-
różniać między dobrem i złem napisał w 
swoich przypowieściach „ mądrość ko-
biet buduje ich dom, lecz głupie własno-
ręcznie go burzą”/p.s.14,1/ abigail jest 
doskonałym przykładem mądrej, Bożej 
kobiety.

Boża mądrość jest dostępna dla każ-
dego z nas, ale trzeba dużej pokory, aby  
zrozumieć, że jest nam potrzebna i mo-
żemy o nią prosić. w przypowieściach 
salomona  mądrość jest porównana do 
ukrytych cennych skarbów, a my mamy 
dołożyć wszelkich starań żeby jej po-
szukiwać, ponieważ jest tego warta. w 
Bożym słowie znajdziemy poznanie i 
rozum. wtedy zrozumiemy sprawiedli-
wość i prawość, które są dobrą drogą, a 
roztropność i rozwaga będą strzec nas od 
drogi zła.

Henryka Szarzec

WYSTĘPY CHÓRKU 
DZIECIĘCEGO

nasz chórek dziecięcy zawsze na 
przełomie roku jest bardzo zapracowany. 
najpierw występ na Gwiazdce dla dzieci, 
następnie podczas nabożeństwa w drugi 
dzień Świąt Bożego narodzenia, występ 
w teatrze cieszyńskim na koncercie 
„dzieci śpiewają kolędy”, później nasz 

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
parafialny koncert kolęd i w końcu wizy-
ta w domach opieki emaus i i emaus ii 
w dzięgielowie. dziękujemy wszystkim 
dzieciom i rodzicom także, że wytrzymu-
ją ten maraton śpiewania. po chwili wy-
tchnienia nasze dzieci ćwiczą program 
na Święta wielkiej nocy, który jak zwy-
kle zaprezentują podczas nabożeństwa w 
poniedziałek wielkanocny. wszystkim 
dzieciom życzymy wiele radości ze śpie-
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wania i uwielbiania naszego pana Jezu-
sa chrystusa. niech Bóg wszechmogący 
błogosławi dzieciom z chórku, rodzicom 
i prowadzącym.  

KONCERT KOLĘD
w święto epifanii 6 stycznia kolęda 

zawitała do naszego cisownickiego ko-
ścioła. wspaniały program rozpoczął 
nasz chór parafialny pod dyrekcją p. 
wiesława Jakubika, następnie wystąpił 
chórek dziecięcy, który prowadzą panie: 
halina macura i Joanna starzec. dopeł-
nieniem tych przeżyć był występ zespołu 
dzwonków ze skoczowa pod dyrekcją 
p. doroty podżorskiej. te mało znane i 
nietypowe instrumenty muzyczne oraz 
kunszt wykonawców na długo pozosta-
nie w naszej pamięci. pomiędzy wystę-
pami ks. m. twardzik wygłosił epifanijne 

rozważanie którego motywem przewod-
nim był pokłon – i to nie tylko trzech mę-
drców ze wschodu. każdy z nas powinien 
bowiem w swym sercu i duszy oddawać 
pokłon naszemu Bogu. w mgnieniu oka 
minęło ponad półtorej godziny śpiewa-
nia i grania dla naszego Boga. pełni wra-
żeń, napełnieni Bożym pokojem i rado-
ścią rozeszliśmy się do swoich domów.   

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
PRACOWNIKÓW 

I WOLONTARIUSZY

w pierwszą niedzielę po epifanii, 12 
stycznia po południu na sali parafial-
nej odbyło się tradycyjne już spotkanie 
rady parafialnej, pracowników parafii i 
wolontariuszy, wszystkich którzy w jaki-
kolwiek sposób angażują się w funkcjo-
nowanie naszej parafii. ks. marek twar-
dzik przywitał wszystkich serdecznie, 
a następnie w krótkiej multimedialnej 
prezentacji przybliżył jak wielcy artyści 
światowego malarstwa ukazują, iż Boże 
narodzenie jest częścią większej całości 
planu zbawienia człowieka przez Boga. 
to, że w Boże narodzenie nieodzownie 
wpisana jest i śmierć naszego zbawiciela 
Jezusa chrystusa zobaczyliśmy w takich 
dziełach jak: pokłon trzech króli – ro-
giera van der weydena, czy nowonaro-
dzony – Georges a de la tura. 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2014     16  

następnie pan kurator Bronisław 
raszka podziękował wszystkim za za-
angażowanie i trud oraz wszelką pracę 
na rzecz naszej parafii. spotkanie prze-
biegało w miłej, rodzinnej atmosferze 
przeplatane wspólnym śpiewem kolęd i 
pieśni bożonarodzeniowych. w wolnych 
chwilach mogliśmy zerkać i wsłuchiwać 
się w przepiękny koncert bożonarodze-
niowy w wykonaniu andre rieu wraz z 
orkiestrą. 

ZIMOWE DNI 
DOBREJ NOWINY

Ferie szkolne, które wypadły w tym 
roku w drugiej połowie stycznia, nie 
przyniosły ze sobą wyczekiwanych, pew-
nie przez wielu uczniów, większych opa-
dów śniegu. nie można było więc oddać 
się przysłowiowemu „białemu szaleń-
stwu”. Jedną z alternatyw spędzenia czę-
ści wolnego czasu były zimowe dni do-
brej nowiny, które odbywały się 30, 31 
stycznia i 1 lutego. 

podczas dwóch pierwszych dni 
uczestnicy spotykali się w godzinach do-
południowych, żeby na przykładzie moj-
żesza i Jozuego dowiedzieć się, że Bóg 

jest wszędzie oraz, że krew pana Jezusa 
jest ratunkiem przed śmiercią, co po-
twierdziła historia izraelskich zwiadow-
ców w mieście Jerycho. oba spotkania 
były zakończone oglądaniem filmu pt. 
„skarby śniegu”, na motywach książ-
ki patricii st. John. nie zabrakło rów-
nież wspólnego śpiewu, modlitwy oraz 
smacznego poczęstunku.

natomiast w sobotnie popołudnie w 
sali parafialnej spotkały się dzieci wraz 
ze swoimi rodzicami, żeby wspólnie 
wziąć udział w balu przebierańców. ten 
czas był wypełniony różnymi konkursa-
mi, zabawami oraz tańcem. 

dziękujemy wszystkim, którzy przy-
gotowali oraz poprowadzili zimowe 
dni dobrej nowiny. dziękujemy także 
wszystkim uczestnikom, zarówno tym 
małym jak i dorosłym, którzy w ten wol-
ny od szkolnych zajęć czas, wybrali spo-
tkania z Bożym słowem.

Gabriela Sikora

SPOTKANIE 
DLA MĘŻCZYZN - 

WIECZÓR FILMOWY
w ostatnią sobotę lutego odbyło się na 

parafii spotkanie mężczyzn. spotkanie to 
miało charakter wieczoru filmowego, na 
którym obejrzeliśmy film pt ”łaska i mi-
łosierdzie”. Film ten poruszył kilka waż-
nych zagadnień i porównań. pokazywał 
ludzką tragedię, z którą jeden z głównych 
bohaterów nie umiał sobie poradzić. po 
filmie rozpoczęła się dyskusja dotyczą-
ca kilku wątków z filmu. porównaliśmy 
problemy z ekranu z problemami gosz-
czącymi w naszym życiu codziennym, w 
którym to my gramy główne role.

najważniejszym według mnie prze-
słaniem tego filmu było przebaczenie. 
przebaczenie, które jest tak ważne, tak 
istotne w chrześcijańskim życiu, a zara-
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zem tak trudne, a czasem wręcz nieosią-
galne.

a przecież Bóg przez ofiarę Jezusa 
przebaczył nam wszystko. to jest bardzo 
wielki dar łaski, prezent, który mamy ab-
solutnie za darmo. „albowiem łaską zba-
wieni jesteście przez wiarę i to nie z was 
Boży to dar. ” /efezjan 2:8/.

Brak przebaczenia jest takim du-
chowym ciężarem, z którym trudno jest 
żyć. ciężarem, który nas obciąża  i sta-
nowi przeszkodę w naszych relacjach z 
Bogiem. ciężar ten dopiero znika, gdy 
nastąpi prawdziwe przebaczenie, po któ-
rym natychmiast można poczuć się wol-
nym.

pamiętajmy o tym, że: „a jeśli nie od-
puścicie ludziom, i ojciec wasz nie odpu-
ści wam przewinień waszych” /mateusz 
6:15/

na koniec życzę nam wszystkim, żeby 
słowa modlitwy pańskiej były wypowia-

dane szczerze i z pełną świadomością „i 
odpuść nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom”

Zbigniew Brudny

p.s. korzystając z okazji przesyłam 
pozdrowienia i zachęcam do udziału w 
kolejnym spotkaniu mężczyzn. napraw-
dę warto - sprawdziłem to empirycznie.

ŚWIATOWY DZIEŃ 
MODLITWY 2014

po raz kolejny pierwszy piątek marca 
obchodzony był we wszystkich kościo-
łach chrześcijańskich na całym świecie 
jako Światowy dzień modlitwy. przygo-
towaniem i opracowaniem liturgii tego 
szczególnego dnia zajmują się kobiety 
- w tym roku uczyniły to chrześcijanki 
z egiptu. zwróciły sie do nas z wezwa-
niem: ,,Jako ludzie wiary nie chcemy 
trwać w grzechu, ale pragniemy poprzez 
modlitwę przemieniać nasze postępowa-
nie. chcemy być jako ,,topole nad rucza-
jami” (iz 44,4).

w naszym ciswnickim kościele po raz 
3 obchodzony był Światowy dzień modli-
twy. podczas nabożeństwa liturgię, któ-
ra przebiegała pod hasłem ,,strumienie 
na pustyni” w całości prowadziły nasze 
panie. kazanie wygłosiła diakon helena 
Gajdacz z dzięgielowa, a podstawą roz-
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ważania były słowa rozmowy Jezusa z sa-
marytanką z ew. Jana 4, 3-42. w czasach 
biblijnych studnia była miejscem spo-
tkań. można tam było spotkać nie tylko 
członków swojej społeczności, ale także 
wysłanników Boga lub nawet Jego same-
go. przy studni w samarii Jezus spotkał 
kobietę i rozmawiał z nią - to coś, co nor-
malnie nie powinno się wydarzyć. i ona 
Go zobaczyła, rozmawiała z nim i nazwa-
ła Go prorokiem, który dał jej żywą wodę. 

po nabożeństwie wszyscy uczestnicy 
przeszli do sali parafialnej, gdzie nasza 
katechetka Gabriela sikora przybliży-
ła nam egipt jako kraj, ale także jako 
miejsce życia i pracy egipskich kobiet. 
ciekawa prelekcja przeplatana była pięk-
nymi zdjęciami z tego egzotycznego dla 
nas kraju. po prelekcji przyszła kolej 
na degustację potraw kuchni egipskiej. 
nasze panie pod czujnym okiem naszej 
pastorowej wiele serca i wysiłku włożyły 
w to, aby przynajmniej trochę przybliżyć 
nam potrawy egiptu. trzeba przyznać, 
że umiejętności kulinarne naszych pań 
przerosły nasze oczekiwania. mogliśmy 
skosztować potrawkę z kurczaka z ryżem, 
wątróbkę po egipsku, da kah - ostry sos 
czosnkowo-chili, sałatkę taboule, de-
ser om ali a także ciasto Basbousa. Był 
to dla nas wszystkich wyjątkowy czas ze 
słowem Bożym, modlitwą i przeżywaną 

wspólnotą z chrześcijanami z egiptu. za 
zorganizowanie  tego spotkania serdecz-
nie dziękujemy naszemu pastorostwu, a 
także paniom, które przygotowały Śdm 
w cisownicy. 

Krystyna Morys – Grochal

REKOLEKCJE 
DLA DOROSŁYCH

czas pasji sprzyja refleksji. to czas 
zastanowienia się nad naszą wiarą, nad 
naszym życiem z Bogiem. temu też mia-
ły służyć zorganizowane na naszej parafii 
pasyjne dni skupienia, takie wewnętrz-
ne, duchowe rekolekcje. pierwszego dnia 
tj. 21 marca ks. zbigniew kowalczyk na 
podstawie słów z psalmu 62,2: „jedynie 
w Bogu jest uciszenie duszy mojej” mówił 
o życiowej drodze do Jezusa przez Golgo-
tę, na której nasz zbawiciel daje nam we-
wnętrzny pokój i wyciszenie. drugiego 
zaś dnia diakon aleksandra Błahut-ko-
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walczyk zastanawiała się nad uczuciami: 
gniewu, rozpaczy, winy i przebaczenia, 
które w ży6ciu nam towarzyszą i dopiero 
pod krzyżem w pełni mogą być przezwy-
ciężone lub zrealizowane. usłyszeć mo-
gliśmy także wspaniały koncert pieśni 
pasyjnych w wykonaniu międzyparafial-
nego zespołu hosanna. myślę, że był to 
dobry czas refleksji nas samym sobą.      

REKOLEKCJE 
WIELKANOCNE 
DLA UCZNIÓW 

w dniach od 2 do 4 kwietnia w pa-
rafii naszej odbywały się rekolekcje dla 
uczniów szkoły podstawowej.  w tym 
roku rekolekcje prowadzili państwo nela 
i zbyszek kłapa. Były to trzy spotkanie w 
których towarzyszyli nam dwaj ucznio-
wie: piotr i Jan. na przykładzie tego, co 
działo się za sprawą zbawiciela w ich ży-
ciu zastanawialiśmy się co dla każdego 
z nas on zrobił i jaki to wywiera wpływ 

na nasze życie, jeżeli za nim idziemy. 1 
dzień - “Jezus chrystus dla mnie” - Życie 
bez chrystusa, rz 5:8. 2 dzień - “Jezus 
chrystus we mnie” - przemiana, utoż-
samienie się z ofiarą pana Jezusa, 2 kor 
5:17. 3 dzień - “Jezus chrystus przeze 
mnie” - nowe życie, z chrystusem, na 
świadectwo dla innych, mk 16:15. myślę, 
że był to owocny i radosny czas spędzony 
na poznawaniu Bożego słowa, modlitwie 
i pogłębianiu swej wiary. 

„Passio” – (z łacińskiego) znaczy 
„Męka” czyli rozpamiętywanie męki 
naszego pana Jezusa chrystusa. w tym 
czasie zastanawiamy się nad męką, cier-
pieniem naszego pana, jakie ona miała 
znaczenie dla nas i dla naszego zbawie-
nia. Jest to także czas przygotowania 
naszych serc na wielki tydzień i wiel-
kanoc. czas wyciszenia, spokoju, kiedy 
chcemy razem z Jezusem przeżywać te 
wszystkie wydarzenia, które doprowa-
dziły do Jego śmierci i zmartwychwsta-
nia. w tym czasie w naszej parafii orga-
nizujemy: 

1. postne wieczorowe nabożeństwa, 
które odbywają się dwa razy w tygo-
dniu. w środę w filiałach: Beňadiková, 

CZAS PASYJNY I WIELKANOC W LIPTOWSKIM JANIE

uhorská Ves, podtureň i w czwartek  
w liptowskim Janie. podczas nabo-
żeństw przerabiamy różne pasyjne tema-



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2014     20  

ty. w tym roku skupiliśmy się na historii 
z ewangelii według mateusza 15, 21-28 o 
niewieście kananejskiej.

2. w 5 i 6 postną niedzielę odbywają 
się nabożeństwa, podczas których czyta 
się pasję – historię męki naszego pana 
Jezusa chrystusa.

3. w 4, 5 i 6 postną niedzielę odbywa-
ją się regularnie nabożeństwa z wiecze-
rzą Świętą. oprócz tego, wieczerza Świę-
ta odbywa się regularnie także w wielki 
czwartek, który jest pamiątką ustano-
wienia wieczerzy Świętej i wtedy mnó-
stwo luteran przyjmuje ten sakrament. 
kolejną okazją na wieczerzę pańską jest 
wielki piątek, dzień męki Jezusa.

4. w wielki czwartek spotyka się 
regularnie chór. skoro w tym roku cie-
szymy się także z chóru żeńskiego, bę-
dzie to spotkanie męskiego, jak również 
żeńskiego chóru. chodzi o spotkanie i 
rozmowy małżonków podczas skromnej 
kolacji.

5. w wielki czwartek do południa 
dzieci pojadą do liptowskiego mikula-
szu, gdzie wezmą udział w warsztatach – 
zdobienia jajek wielkanocnych.

6. we wtorek po wielkanocy odbę-
dzie się wakacyjny klub, podczas które-
go będzie dla dzieci przygotowane słowo 
Boże, gry i różne zabawy.

7. w 1 niedzielę po wielkanocy odbę-
dzie się rodzinne nabożeństwo, które bę-
dzie poświęcone tematyce wielkanocnej: 
słowom Jezusa „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem.“

wielki piątek i niedziela wielkanoc-
na są największymi świętami dla lute-
ran. przypominają zbawienną śmierć 
pana Jezusa chrystusa na Golgocie i 
Jego zwycięskie zmartwychwstanie. 
wielki piątek to najcichszy dzień. mnó-
stwo chrześcijan w ten dzień zachowuje 
post. dzwony nie dzwonią, organy grają 
trochę ciszej. 

niedziela wielkanocna jest, z drugiej 
strony, dniem wielkiej radości. właściwie 
od niedzieli wielkanocnej mamy powo-
dy do radości. chrystus zmartwychwstał! 
pokonał wszystkich wrogów i my należy-
my do niego, do zwycięzcy, króla królów 
i pana panów. o tej radości dowiaduje-
my się dzięki dzwonom, które się znów 
odzywają po chwili przerwy. nabożeń-
stwo ma charakterystyczną liturgię jak 
na wielkie święta. podczas nabożeństw 
męski i dziecięcy chór występują i dzieci 
mają swój program. wszyscy cieszą się ze 
zmartwychwstania chrystusa. mamy na-
dzieję, że to, co wychodzi z ludzkich ust, 
opanuje także serca wiernych: „dzień 
zmartwychwstania pana świętujmy / i 
ze zwycięstwa chrystusa się radujmy! / 
nad grobem i nad śmiercią on zwyciężył 
/ nas uratował, szatana moc pokonał.“ 
(Śpiewnik ewangelicki 129)

wszystkim członkom parafii w ci-
sownicy życzymy radosnego „alleluja!”

Peter Taját
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WIELKANOC HAŃ DOWNI W NASZEJ DZIEDZINIE

wiosynne słóneczko z wyrchu sie 
uśmiycho, isto też sie raduje ze zmar-
twychwstanio pańskigo. nadchodzi 
wielkanoc ze swojimi prawami . we  
wielkim tydniu nie wywożo sie gnoja 
do pola, ale trze-
ba chocioż pore 
ziymnioków do 
rzóndków posa-
dzić. downi, kole 
wielkanocy do-
bre było kormika 
se zabić, boczki, 
szpyrke, szynki  
łowyndzić, coby 
potym było co do 
murzina wrazić.

Gażdzinki przed Świyntami miały 
moc roboty - deliny kartaczym wydrzić, 
łokna wypucować, całóm chałpe wy-
sprzóntać, pieknie wyrychtować. na stól 
dać baranka, malowane wajca, do wazó-
nu wierzbowych kucianek natargać. 

w nocy z wielkigo czwortku na wiel-
ki  pióntek gazdowie przykludzali kónie 
ku potoku, tam ich polywali wodóm, 
coby były zdrowe do prziszłego roku. 
swoji rynce też zimnóm wodóm  umyli, 
w gymbie popłókali, nabrali do wiader 
wody, zaniyśli do chlywa, a tam krowy, 
jałówki i cielynta też polywali. 

we wielki pióntek  wszyscy świynto-
wali, całymi rodzinami szli do ustrónio 
do kościoła, a kiery był chory czy jaki 
słaby, to w chałpie z dómbrówki czytoł 
kozani. 

we wielkóm  sobote ruch był w chał-
pie już łod rana. w siyni, w piekarszczo-
ku gazda łogiyń rozpoloł, a jak już sie 
dobrze piekarszczok  nagrzoł, toż gaż-
dzino na łopate kołocze, babki, murziny 
ukłodała i do pieczynio dowała. kole pół 

trzeci po połedniu na Goruszce w kaplicy 
dzwóny rozwiónzali, wszyscy wiedzieli, 
że głoszóm zmartwychwstani. Gazdosz-
kowie z dzieckami po zogrodzie gónilii 
gałónzkami dyrbali, budzili ich na wio-

sne do nowego 
życio. Gażdzinki 
zaś z piwnicy po 
kwaku, ćwikli, 
kapuście wyno-
szały, sadziły ich 
na grzóndki przi 
chałpie,coby mó-
gły z nich na je-
siyń nasiónek na-
zbiyrać.

we wielkanoc 
rano wszyscy zawczas rano stowali i przez 
Goruszke, pasieki i Goje na pióntóm rano 
na jutrznie do kościoła, do ustrónio dep-
tali. .Gazdowie na główne nabożyństwo 
na dziesióntóm dopołednia jechali ko-
lasami. po kościele razym do stołu z pa-
chołkami i dziywkami siadali, posłóchali 
pieśniczek, kiere małe dziełuszki co z go-
jiczkym chodziły pod łoknami wyśpiywo-
wały. 

w śmiergust łod rana pisku było na 
dziedzinie - przed chałpe w kierej była 
szwarno dziołcha chłapcy z wodóm we 
wiadrach sie ustawiali i polowali, kaj 
jóm dorwać i porzóndnie obloć wodóm. 
wieczór wszyscy społym szli na śmier-
gustówkei do rana razym tańcowali. 
tak wyglóndała wielkanoc jeszcze nie 
tak downo w naszej dziedzinie. dzisio 
niewiela z tego zostało, ale byjmy radzi, 
że chocioż tela. łopatrujmy ty tradycje 
dlo naszych dziecek i wnuków coby wie-
dzieli, jako ich starzikowie świyntowali 
zmartwychwstani pański.

Krystyna Morys- Grochal
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(…) Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,                                                  
i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 

1 Mż 1, 28 

          Czy wiecie kto i do kogo wypowiedział te słowa? Wypowiedział je Bóg do pierwszych 
ludzi, Adama i Ewy. Ojciec niebieski dał im wielki przywilej panowania nad wszystkimi 
żywymi istotami, które stworzył. Ale z tym przywilejem wiązała się również wielka 
odpowiedzialność za całe Boże stworzenie. Również i my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za 
wszystkie zwierzęta, które stworzył dla nas Pan Bóg. Czy pamiętasz, żeby zawsze napełnić 
miskę swojego pupila? Czy zawsze wychodzisz na spacer ze swoim czworonogiem? Czy 
dbasz o zdrowie swojego domowego zwierzaka? To właśnie jest odpowiedzialność za Boże 
stworzenie! 

    
   

      

       

  
Niebieskim kolorem 

zaznaczcie zwierzątko, które 
macie w domu.             

Zielonym otoczcie takie, 
które chcielibyście mieć. 

Potem możecie pokolorować 
wszystkie zwierzątka. 

Kącik dla   
dzieci 

 

 

 

 

  

(…) Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,                                                  
i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 

1 Mż 1, 28 

          Czy wiecie kto i do kogo wypowiedział te słowa? Wypowiedział je Bóg do pierwszych 
ludzi, Adama i Ewy. Ojciec niebieski dał im wielki przywilej panowania nad wszystkimi 
żywymi istotami, które stworzył. Ale z tym przywilejem wiązała się również wielka 
odpowiedzialność za całe Boże stworzenie. Również i my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za 
wszystkie zwierzęta, które stworzył dla nas Pan Bóg. Czy pamiętasz, żeby zawsze napełnić 
miskę swojego pupila? Czy zawsze wychodzisz na spacer ze swoim czworonogiem? Czy 
dbasz o zdrowie swojego domowego zwierzaka? To właśnie jest odpowiedzialność za Boże 
stworzenie! 

    
   

      

       

  
Niebieskim kolorem 

zaznaczcie zwierzątko, które 
macie w domu.             

Zielonym otoczcie takie, 
które chcielibyście mieć. 
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wszystkie zwierzątka. 

Kącik dla   
dzieci 
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          Czas pasyjny, który teraz trwa, też ma swoich zwierzęcych bohaterów, których 
wspólnie poznamy. Pierwszy z nich to osioł. 

 
 
 

 
Osioł domowy pochodzi od dzikich osłów 

północnoafrykańskich, jest zwierzęciem 
jucznym, to znaczy, że przenosi różne, 

ciężkie towary. Jest też mniej wybredny 
jeżeli chodzi o pożywienie, w porównaniu 
z końmi. Na osiołkach można też jeździć. 

W czasach biblijnych nawet zamożni 
Izraelici jeździli na osłach.

 
     Pokoloruj osiołka 

 

          Również Pan Jezus użył osiołka jako swojego środka transportu. Może część z Was 
wie, kiedy to zrobił? Odpowiedź możemy znaleźć we wszystkich ewangeliach, a ewangelia 
Mateusza pisze o tym w 21 rozdziale. Możemy tam przeczytać, że gdy Zbawiciel wjeżdżał do 
Jerozolimy, to zrobił to właśnie na osiołku, co zapowiedział już prorok Zachariasz, pisząc: 

(…) Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski,                                        
łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. 

Za 9,9 

Pokoloruj Jezusa jadącego na osiołku, witanego gałęziami palmy. 
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Drugi zwierzęcy bohater czasu pasyjnego to kogut. 

 

Pokoloruj koguta 

 
 
Kogut uznawany jest za ptaka, powiązanego 
ze słońcem. Jego pianie miało zwiastować 
jego wschód. 
W czasach biblijnych, według rzymskiego 
podziału czasu, noc dzieliła się na cztery 
części, po 3 godziny każda. Pianie koguta 
oznaczało czas od 0 do 3 godzin. 

 

          Pianie koguta usłyszał także Piotr, jeden z dwunastu uczniów, gdy zaparł się Jezusa 
czyli nie przyznał się, że Go zna.  Aż trzy razy Piotr powiedział, że nie zna Jezusa mimo, że 
to było kłamstwo. Sam Zbawiciel zapowiedział to Piotrowi, ale on zaprzeczał, mówił, że 
nigdy nie wyprze się znajomości z Jezusem. Ale jednak to zrobił i to aż trzy raz. A potem 
usłyszał pianie koguta, co też zapowiedział mu Jezus. Według ewangelistów Mateusza, 
Łukasza i Jana kogut zapiał raz, a u Marka czytamy, że zapiał dwa razy.  

 

 

Pokoloruj obrazek przedstawiający zaparcie się Piotra 
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Ostatnie  zwierzątko, które poznamy, to baranek. 

 
 
 

Baranki i owce tworzyły stada, doglądane 
przez pasterza, którego głos zwierzęta 

doskonale znały. Kto był właścicielem takich 
stad, miał zapewnione mięso, skóry i wełnę, 
które wykorzystywał w swoim codziennym 

życiu. 
W czasach Starego Testamentu baranek był 

zwierzęciem, które często składano w ofierze 
Bogu. 

Na kolację paschalną Żydzi mieli 
przeznaczyć jednorocznego baranka, bez 

żadnej wady.  

 
Pokoloruj baranka

Ale w jaki sposób baranek wiąże się z czasem pasyjnym? Odpowiedź możemy znaleźć                  
w słowach Jana Chrzciciela, który widząc zbliżającego się Jezusa mówi: 

(…) Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
J 1, 29 

Bo to właśnie Pan Jezus złożył swoje życie na krzyżu za nasze grzechy. Dlatego my dzisiaj 
nie musimy składać w ofierze Panu Bogu baranków, bo to Jego Syn przyjął już taką rolę – 
baranka ofiarnego.  

Połącz punkty 
od 1 do 24 , 
a zobaczysz

baranka z flagą 
z krzyżem,  

jeden z symboli 
czasu pasyjnego.

 

Gabriela Sikora 

Gabriela sikora
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„przybył więc do miasta samarytań-
skiego, zwanego sychar, blisko pola, 
które Jakub dał swemu synowi Józefowi.  
a była tam studnia Jakuba. Jezus więc 
zmęczony podróżą, usiadł sobie przy 
studni; było to około szóstej godziny. 
wtem przyszła niewiasta samarytańska, 
aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj 
mi pić! uczniowie jego bowiem poszli 
do miasta, by nakupić żywności. wtedy 
niewiasta samarytańska rzekła do niego: 
Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, sa-
marytankę, o wodę? ( Żydzi bowiem nie 
obcują z samarytanami). odpowiadając 
jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar 
Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi 
pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci 
wody żywej. (…) rzecze do niego niewia-
sta: panie, daj mi tej wody…”. 

/Jan 4, 5-10.15a./

„Światowy dzień modlitwy” – daw-
niej modlitwy kobiet, obchodzony za-
wsze w pierwszy piątek marca.  dlacze-
go taki dzień? kobiety na świecie były i 
gdzieniegdzie  jeszcze są dyskryminowa-
ne i stąd idea, która wyszła od kobiet, by 
o swoje prawa walczyć, ale nie mieczem, 
nie wielkimi dyskusjami na konferen-
cjach, wielkimi ideologiami, jak na przy-
kład „Gender”, lecz modlitwą. dzisiaj 
do tego doszła walka o wyrównywanie 
wszelkich nierówności społecznych, kul-
turowych, religijnych. 

soren kierkegaard – duński filozof- 
powiedział coś bardzo pięknego: „najsil-
niejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć 
swe dłonie do modlitwy”. a więc, nie siła, 
przemoc, a modlitwa! 

ten sam kierkegaard, nawiązując 
do powiedzenia archimedesa: „dajcie 
mi punkt podparcia, a ruszę z posad 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY - 2014

ziemię”, nazwał miejsce, gdzie człowiek 
klęczy przed Bogiem, takim punktem, z 
którego rusza z posad świat – to znaczy 
zmienia świat. a więc, nie jakaś ideolo-
gia, a modlitwa!

królowa szkocji – maria stuart 
stwierdziła: „Bardziej boję się modlitw 
Johna knoxa  (chodzi o szkockiego re-
formatora), niż wszystkich sił zbrojnych 
szkocji”. a więc, nie oręż, a modlitwa!

zaś wielki ewangelista Billy Graham 
powiedział: „ … historia (ludzkości) mo-
głaby być skierowana na właściwe tory, 
gdyby ludzie upadli na kolana w modli-
twie pełnej wiary…  nie zrozumieliśmy 
dotąd, że człowiek okazuje się większym 
mocarzem wówczas, gdy klęczy, niż wte-
dy, gdy bierze do ręki najbardziej wy-
myślną i nowoczesną broń”. a więc, nie 
broń, a modlitwa!

tak… modlitwa!!!
liturgię tegorocznego Światowego 

dnia modlitwy opracowały kobiety z 
egiptu, a jej temat brzmi: „strumie-
nie na pustyni”.

trzy lata temu, przy okazji wyciecz-
ki do izraela, dane mi było zahaczyć też 
o egipt. przejeżdżaliśmy przez egipskie 
pustynie; gdzie okiem sięgnąć kamienie 
i piasek, żadnej roślinności, a więc brak 
wody. czym na pustyni jest strumień, czy 
choćby najmniejsze źródło wody, wiedzą 
tylko ci, którzy jej braku doświadcza-
ją. nie dziwi więc temat, jaki wybrały 
egipskie kobiety: strumienie na pusty-
ni. także tekst, który  służy za podstawę 
rozważania, wzięty z ew. Św. Jana,  rela-
cjonuje rozmowę Jezusa z samarytanką, 
rozmowę o wodzie, rozmowę przy studni 
– źródle wody.

aby zrozumieć to, co tam się wyda-
rzyło, musimy znać sytuację społeczną 
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i religijną tego miejsca. otóż w czasach 
Jezusa palestyna była podzielona na trzy 
prowincje: Galileę  - na północy, Judeę  
- na południu i samarię - w środku, po-
między nimi.

Gdy się wędrowało z północy na po-
łudnie lub na odwrót, trzeba było przejść 
przez samarię, lub też, by samarię omi-
nąć, przekroczyć rzekę Jordan, wędro-
wać jej wschodnim brzegiem, by potem 
znowu przejść Jordan na wysokości 
celu podróży. wielu Żydów wybierało 
tę dłuższą drogę, by z powodu wrogości 
pomiędzy Żydami i samarytanami, nie 
wejść na terytorium samarii. owa wro-
gość datowała się od roku 720 p.n.e., gdy 
król asyrii zajął samarię, deportował 
większość izraelitów i sprowadził na ich 
miejsce ludzi z Babilonu oraz innych po-
gańskich krajów.

po powrocie izraelitów z niewoli wro-
gość do samarytan jeszcze się spotęgo-
wała. nie dopuszczono ich do odbudowy 
świątyni w Jerozolimie i niechętnie ich 
tam widziano. samarytanie więc zbu-
dowali świątynię na górze Garizim i tam 
się modlili. religijnie samarytanie po-
szli również swoją drogą. z jednej strony 
związani byli z tradycją żydowską, a jed-
nocześnie posiadali elementy pogańskie. 
i w taką właśnie rzeczywistość wpisuje 
się historia samarytanki, która przycho-
dzi po wodę do studni. ta czasochłonna 
czynność była i jest jeszcze dzisiaj wyko-
nywana najczęściej przez kobiety. 

kobieta przychodzi o szóstej godzi-
nie, a więc w południe, gdy do studni z 
powodu upału nikt nie przychodzi. ona 
celowo wybiera tę właśnie porę, by niko-
go nie spotkać.  chce naczerpać wody i 
wtedy niespodziewanie odzywa się on 
– Jezus, który wędrował z uczniami z 
Judei do Galilei. w czasie podróży nie 
omija samarii,  co uczyniłaby większość 
Żydów. Jezus wybiera krótszą drogę, 

właśnie przez samarię, gdzie znajdowa-
ła się studnia Jakubowa. zmęczony Je-
zus odpoczywa przy studni podczas, gdy 
uczniowie udają się do miasta, by zaku-
pić żywność. Jezus prosi: daj mi pić.

kobieta nawet w najśmielszych ocze-
kiwaniach nie mogła przypuszczać, że  on 
– Jezus okaże jej zainteresowanie. prze-
cież żaden szanujący się Żyd nie wdałby 
się w rozmowę z kobietą przy studni, w 
dodatku z samarytanką, i jeszcze z ko-
bietą, która nie posiada nieposzlakowa-
nej opinii, która ma nieuporządkowane 
życie osobiste. ona  nigdy nie odważy-
łaby się podejść do Jezusa, nawet wtedy, 
gdyby wiedziała kim jest.

więc okazji  poszukał on i odezwał 
się pierwszy. przejrzał jej życie. zajrzał w 
jej serce, jak w studnię pełną wody, nie 
zawsze czystej i zdrowej i obiecał wodę 
żywą, wodę uzdrawiającą. w miejsce 
zamętu i niepokoju, jaki nosiła w sobie, 
obiecuje pokój serca.  kobieta, chociaż 
z trudem, ale zrozumiała, iż rozmawia z 
mesjaszem, i że to spotkanie jest dla niej 
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niezwykłą szansą. zostawia dzban, jako 
symbol przeszłości, i idzie, idzie powie-
dzieć o tym innym. idzie złożyć świadec-
two swej wiary. samarytanka… zagubio-
na, niechciana…

rozejrzyj się dobrze wokół siebie, 
czy gdzieś w pobliżu nie ma samarytan-
ki, która czerpie z zatrutego źródła i nic 
nie wie o czystych źródłach wody żywej. 
może jest to twoja koleżanka lub kolega 
z klasy, twój współpracownik, sąsiadka. 
może stoi z boku, sądząc, że Bóg  nie chce 
się spotkać z kimś takim jak ona, czy on.

może tą samarytanką  jest ktoś, kto 
jest świadomy swego grzechu i sądzi, że 
już nie może podobać się Bogu, że dla 
niego nie ma już ratunku, pomocy. może 
nie wie o przebaczeniu, o możliwości po-
wrotu – powrotu syna marnotrawnego, 
na którego czeka ojciec, czeka z otwarty-
mi, wyciągniętymi ramionami. może nie 
wie o miłosierdziu i łasce. a może ta sa-
marytanka jest pewna lub ma nadzieję, 
że Boga po prostu nie ma, a więc nie ma 
też przykazań i dlatego nie ma też grze-
chu, nie ma więc żadnych ograniczeń, po 
prostu wszystko wolno. może stoi z dale-
ka sądząc, że w ten sposób broni nieza-
leżności swych poglądów, swej wolności 
i radości życia, będąc przekonanym, że  
Bóg jest wrogiem myślących, szczęśli-
wych, roześmianych.  pewno nikt dotąd 
im nie powiedział, że innym imieniem 
Boga jest miłość, piękno i nieskończona 
mądrość, dobroć. może….

„strumienie na pustyni”! ta pustynia 
to nie tylko piaszczyste skaliste tereny 
egiptu, afryki, Bliskiego wschodu. tą 
pustynią, wprawdzie bez wielkich piasz-
czystych obszarów, jest także nasz kraj. 
ta pustynia jest wokół nas. szukajmy więc 
tych samarytanek, czyli  ludzi zagubio-
nych, potrzebujących pomocy, ludzi bez 
nadziei na nowe.  szukajmy ich wokół sie-
bie. tak, jak Jezus przy studni Jakubowej, 

stawajmy na ich drodze, zatrzymujmy je, 
gdy one nie mają odwagi się zatrzymać, 
i wskazujmy im na źródło wody czystej, 
zdrowej, żywej – na samego Jezusa.  Bądź-
my  takimi strumykami,  które czerpią z 
tego źródła i tę żywą wodę przekazujmy 
dalej, tzn. tak, jak później samarytanka,  
śpieszmy  podzielić się tym z innymi. 

każdy z nas jest powołany i posłany 
do dialogu z braćmi, którzy jeszcze nie 
spotkali Boga, którzy odeszli od Boga, 
którzy osłabli w wierze, którzy trochę 
wierzą  a trochę tkwią jeszcze w świecie. 
chrystus przy studni Jakubowej dał nam 
lekcję poglądową takiego dialogu z nimi. 
takich ludzi pan Bóg potrzebuje do na-
prawy świata, do naprawy, która jest 
światu naprawdę potrzebna. mamy być 
listem chrystusowym dla innych. Jeste-
śmy? Jesteś?

ale… pamiętajmy też, że każdy z nas 
jest  po trosze mieszkańcem samarii – 
ziemi odłączonej z naszego wyboru, zie-
mi przez którą jednak przechodzi chry-
stus. w każdym z nas są takie zakamarki 
serca, które staramy się ukryć, z powodu 
których wszyscy – bez wyjątku wszyscy - 
potrzebujemy oczyszczającej mocy łaski, 
potrzebujemy wody żywej.

trzeba tylko nie przeoczyć przecho-
dzącego mistrza, który chce zatrzymać 
się przy naszych studniach, skąd gotowi 
jesteśmy czerpać i na nowo rozpocząć 
dialog. także dzisiaj, gdy rozpoczynamy 
czas pasyjny, gdy znowu mamy pójść za 
Jezusem do Jerozolimy, by potem stanąć 
pod krzyżem chrystusa i pozwolić, by 
Jego oczyszczająca krew spłynęła też na 
nas, by  na nowo nas odrodziła i na nowo 
napełniła strumieniami wody żywej.

trzeba tylko nie przeoczyć przecho-
dzącego mistrza, nie przeoczyć spotkania 
z nim, i nie pozwolić zagłuszyć niczym i 
nikomu Jego głosu! amen.

diakon Helena Gajdacz



29      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2014        

 

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

w dniu 7 marca po nabożeństwie z 
okazji Światowego dnia modlitwy mie-
liśmy przyjemność spotkać się na sali 
parafialnej by spróbować potraw kuchni 
egipskiej. chciałabym bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim paniom zaanga-
żowanym w przygotowanie tego posiłku. 

a oto przepisy na potrawy, które kosz-
towaliśmy. do całości najbardziej paso-
wać będzie  herbata z hibiskusa – herbata 
najbardziej znana w egipcie.

Katarzyna Twardzik 

SHOARMA
1 podwójny filet z kurczaka, może być 

1 kg. mięsa z udek kurczaka –pozbawio-
nych kości, 1 papryka czerwona i 1 zielo-
na, 1 czerwona cebula, 

1 opakowanie mieszanki przypraw ca-
iro shoarma kotanyi,1 łyżka mąki 

1-3 łyżki oleju 
umyte warzywa pokroić w paski. 

pokroić w kostkę filet z kurczaka i obto-
czyć w mące. pokrojoną drobno cebu-
lę podsmażyć z mięsem na oleju. dodać 
mieszankę przypraw i wszystko razem 
dokładnie wymieszać. następnie dodać 
pozostałe składniki –papryki, zalać 100 
ml wody i dusić pod przykryciem 10 min. 
podawać z ryżem. 

SAŁATKA TABBULA 
5 dag kaszy kuskus, 3 pomidory, 4 

pęczki natki pietruszki, sok z dwóch cy-
tryn, 10 listków świeżej mięty (do deko-
racji), 3 łyżki oliwy z oliwek. przygotować 
kaszę kuskus, posiekać pietruszkę, pokro-
ić w kostkę pomidory (sparzone i obrane 
ze skórki). połaczyć kaszę z pietruszką, 
pomidorami oliwą z oliwek i świeżo wy-

ciśniętym sokiem z cytryn. delikatnie wy-
mieszać.   

HUMUS  
1 filiżanka ciecierzycy, 2 łyżki stołowe 

oleju, sól, biały pieprz, trochę pietruszki. 
ciecierzyce przetrzeć przez sito, wy-

mieszać z olejem, solą i pieprzem. Jeśli 
jest zbyt gęsty rozcieńczyć do wodą. przy-
brać pietruszką. 

 DESER OM ALI 
2 i ½ filiżanki mleka, ½ filiżanki cu-

kru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżki  
rodzynek, 2 łyżki wiórków kokosowych, 
orzechy według uznania, 3-4 łyżki śmie-
tany, 2 filiżanki płatków kukurydzianych. 

w misce wymieszać płatki kukury-
dziane z cukrem i cukrem waniliowym i 
gorącym mlekiem. połowę masy wyłożyć 
do nasmarowanego tłuszczem żarood-
pornego naczynia, posypać posiekanymi 
orzechami, rodzynkami i wiórkami koko-
sowymi. przykryć resztę masy z płatków, 
polać śmietaną. zapiec w nagrzanym pie-
karniku do zbrązowienia.                                                                    
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INFORMACJE PARAFIALNE:  

Serdecznie Zapraszamy na comiesięczne  

Spotkania dla Kobiet 
Termin:  ostatni czwartek miesiąca g. 18:00 

Pierwsze spotkanie 24 kwiecień 2014 

 

Zapraszamy wszystkie panie: 
młodsze,  w średnim wieku  i  starsze również !!! 

Koordynator: p. Henryka Szarzec 
 

***** 
 

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

 

KOLACJĘ DLA PAŃ 
 

która odbędzie się w Restauracji „Pod Tułem” 
26 maja 2014 r., o godz. 18:00 

 
W programie między innymi ciekawa prelekcja  

i niespodzianka…,     Cena: 25 zł 

INFORMACJE    PARAFIALNE
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu 
zaprasza na 

 

Złoty Jubileusz Konfirmacji z rocznika 1964  
 

Uroczystość odbędzie się w kościele ap. Jakuba  
w niedzielę 27 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:30.    

Wszystkich Jubilatów wraz z współmałżonkami 
 serdecznie zapraszamy!!! 

 

(Lista Jubilatów znajduje się w kancelarii parafialnej oraz w gablotce) 
 

***** 

Chór Parafialny oraz Rada Parafialna 
serdecznie zapraszają na uroczystość  

25-lecia Chóru Kościelnego w Cisownicy 
 

  
 

Uroczyste nabożeństwo odbędzie się  
w Niedzielę 11 maja 2014r., o g. 09.00.  
Serdecznie wszystkich zapraszamy!!! 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KOLEJNE  
SPOTKANIE RODZINNE ( PARAFIALNE ) 

 
 

KIEDY:         28 CZERWIEC, GODZ. 18.00 
 

GDZIE:          SALA PARAFIALNA 
 

TEMAT:       DUCH ŚWIĘTY –  
             KIM JEST JAK DZIAŁA ? 
 

GOŚĆ:         KS. PREZES SYNODU 
                      GRZEGORZ GIEMZA 
 

PRZYJDŹ, NA PEWNO NIE BĘDZIESZ ŻAŁOWAŁ !!! 
 

 III PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY  
 

KIEDY:  

8 CZERWIEC 2014r 

MIEJSCE: 

JAK ZWYKLE U PANSTWA 

BRZEZINÓW 
 

JAK ZWYKLE WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI, 

RODZICÓW, WSZYSTKICH… 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

POGRZEBY:      
ś.p. anna szarzec  l. 91, 28.12.2013r.
ś.p. anna czyż  l. 89, 07.01.2014r. 
ś.p. andrzej kozok  l. 69, 01.03.2014r.

CHRZTY:  
igor mitręga  09.02.2014r.
lidia michałek  09.03.2014r.
natalia Gojniczek  16.03.2014r.
                                                                                           
JUBILEUSZE: (od 65l.)
karol Śliwka  l. 70  
wanda łupieżowiec  l. 65
paweł puczek  l. 80
wanda sikora  l. 65
rudolf Fober  l. 75

WAŻNE TERMINY :

18.05. –  EGZAMIN KONFIRMANTÓW

25.05. –  NABOŻEŃSTWO RODZINNE

01.06. –  KONFIRMACJA

22.06. – PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

29.06. – NABOŻEŃSTWO NA „SPOWIEDZISKU”

4-6.07 – SPOTKANIE CHRZEŚCIJAN EUROPY   

 ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ 

 WE WROCŁAWIU

6-13.07 –  TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY 
                 W DZIĘGIELOWIE

Bogusław Gluza  l. 75
krystyna Śliwka  l. 70
Józef husar  l. 85
anna chmiel  l. 85
tadeusz kłapsia  l. 75
paweł zielina  l. 80
anna Gojniczek  l.80
helena cieślar  l. 75
hermina pustelny  l. 70
Jerzy Bujok  l. 75
helena cieślar  l. 75
karol podżorny  l. 70
Józef Gluza  l. 70
halina molak-olczak  l. 65
anna nieboras  l. 65
zofia wantulok  l. 65
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CO, GDZIE, KIEDY: 
 

WIELKI 
CZWARTEK 

WIELKI 
PIĄTEK 

WIELKANOC PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 

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

5:00 
10:00 

9:00 

 
 
 

 

 KANCELARIA  PARAFIALNA 
 

PONIEDZIAŁEK 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 

 
 

NABORZEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00 
 

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE 
 

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE  
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 

 
RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI 

 

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 
 
 
 

GODZINA 
BIBLIJNA 

g. 18:00 
             (LATO) 

 
KOŁO PAŃ 

(robótki ręczne) 
g.17:00 

 
SPOTKANIE 

KOBIET  
( OSTATNI CZWARTEK 

MIESIĄCA g. 18:00) 
 

 

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW 

g. 16:30 

 
PRÓBA CHÓRKU 

DZIECIĘCEGO 
g. 15:00 

 
SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 

STARSZEJ  
g. 18:00 

 

 

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
MŁODSZEJ 

g. 17:30 
 

PRÓBA CHÓRU 
g. 19:00 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!! 

 
Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy 

Redakcja: ks. Marek Twardzik, Współpraca: Henryka Szarzec,  
Gabriela Sikora,  dyr. Tadeusz Gluza, Sebastian Madejski, Samuel Gogółka  

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