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Błogosławionych Świąt Godowych,
Wiary, że Narodzony jest i moim Zbawicielem,

Miłości emanującej z betlejemskiej stajenki, Nadziei…, 
własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy,

odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół,
pięknych chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem, poezją, muzyką…

życzą: ks. Marek Twardzik oraz Rada Parafialna

Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata 
i wyciągasz doi niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

Zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są Twoje możliwości 
i jak wielka jest Twoja słabość, 
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

Zawsze ilekroć pozwolisz,
by Bóg pokochał innych przez Ciebie
- zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!

                                                           Matka Teresa z Kalkuty
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GWIAZDA WSKAZUJĄCA DROGĘ
śWIĄteCZne ROZWAżAnIe

astrologia – słowo pochodzące z języka 
greckiego oznaczające naukę o gwiazdach. 
Jest to wróżbiarstwo oparte na założeniu, 
że wzajemne położenia na niebie słońca, 
księżyca, planet i gwiazd wpływają bezpo-
średnio na losy człowieka lub społeczeń-
stwa. w starożytności, ludzie zajmujący 
się tą czynnością byli szanowani oraz po-
dziwiani. Jednak pismo święte 
negatywnie wypowiada się na 
temat takich praktyk. Jak więc 
wytłumaczyć, niezwykle intry-
gujący opis, przybycia mędr-
ców ze wschodu do Betlejem, 
w celu oddania hołdu nowo na-
rodzonemu królowi? czy ta hi-
storia ma jakieś znaczenie dla 
ludzi żyjących w XXi wieku?

pamiętam, jak parę lat temu 
brałem udział w scenkach, 
przedstawieniach,  przygoto-
wywanych na „gwiazdkę” dla 
dzieci. raz wcielałem się w po-
stać pasterza, drugi - mędrca, a trzeci jesz-
cze kogoś innego. wydaje mi się, że najle-
piej było odgrywać mędrca. nie miał zbyt 
wiele do powiedzenia, a zawsze był bogato 
ubrany i trzymał w swych rękach cenną 
rzecz. Był kimś ważnym. a czy w rzeczywi-
stości także tak to wyglądało?

Jezus narodził się w Betlejem. na świat 
przyszedł ktoś wyjątkowy, szczególny. w 
owym czasie panowała atmosfera oczeki-
wania na zjawienie się wielkiego władcy. 
każdy chciał go poznać, również mędrcy 
ze wschodu, choć właściwszym byłoby 
użycie terminu: magowie. trudno jedno-

znacznie stwierdzić kim byli. Być może 
pogańskimi astrologami lub też babiloń-
skimi kapłanami. Jedyne co możemy, z 
całą pewnością stwierdzić, to fakt, że po-
siadali spory majątek, zważywszy na ofia-
ry, które złożyli – złoto, kadzidło i mirrę. 
kadzidło jest żywicą drzew, którą na więk-
szą skalę w starożytności produkowano w 

arabii, indiach i somalii. mirra również 
jest żywicznym produktem drzew, otrzy-
mywanym w arabii i etiopii. obydwa 
były stosowane w kulcie, w praktykach 
magicznych oraz celach kosmetycznych. 
obok złota stanowiły grupę najdroższych 
materiałów starożytności. sposób, w jaki 
magowie to uczynili był tradycyjnym 
wyrazem hołdu składanego bogom lub 
królom. a jaka była liczba owych mędr-
ców? tradycja podaje, że trzech. Jednak 
w przekazie ewangelisty mateusza, który 
jako jedyny opowiada o tym wydarzeniu, 
nie znajdujemy żadnej informacji. mogło 

„A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę,  
a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy 
gwiazdę niezmiernie się uradowali.” Mt 2, 9.10;
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więc być ich kilku, kilkunastu. kierowali 
się „gwiazdą Jego” (w domyśle Jezusa), 
która ukazała się na wschodzie. istnieje 
wiele hipotez odnośnie tego, co to była 
za światłość. szczególnym połączeniem 

planet Jowisza, saturna i marsa, czy zwy-
kłym meteorem lub kometą spadającą z 
innej planety na ziemię. prawdopodob-
nie nigdy nie dowiemy się, w jaki sposób 
ten znak skłonił mędrców do udania się w 
nieznane. Jednak ich wędrówka wskazuje 
na coś niezwykle ważnego, a mianowicie 
zbawienie dostępne dla wszystkich ludzi.

Jezus, który przyszedł na świat był 
zapowiadanym przez proroków starego 
testamentu mesjaszem. pokłon trzech 
magów jest symboliczną zapowiedzią 
uznania przez świat pogański w chrystu-
sie pomazańca-władcę wszystkich naro-
dów, posłanego przez Boga. Już nie tylko 
izrael miał szansę uwierzyć i podążyć za 
stwórcą, ale każdy człowiek. nieważne 
skąd pochodził, gdzie mieszkał, jaki był 
jego status materialny. Jezus nie narodził 
się w wielkim pałacu, wypełnionym bo-
gactwami, ponieważ od samego początku 
wskazywał na to co małe, by zawstydzić 
wielkich władców tego świata, którzy czy-

nili z siebie bogów. Dlatego też herod bał 
się o swoje przywództwo, że nadejdzie 
ktoś o wiele silniejszy i strąci go. Dla nie-
go najważniejsza była chwała oraz pano-
wanie ziemskie. Jego obawy wiązały się z 

przekonaniem, że mesjasz 
wybawi izraelitów z niewo-
li rzymskiej, a do tego nie 
mógł dopuścić. Dlatego też 
chwytał się wszelkich sposo-
bów, by temu zapobiec. Jak 
doskonale wiemy jego pla-
ny się nie powiodły, a Jezus 
spełnił swe zadanie, powie-
rzone mu przez ojca.

Dzisiaj także, podobnie 
jak mędrcy kilka tysięcy lat 
temu, spoglądamy w gwiaz-
dy. częstokroć zachwycają 
nas swoim blaskiem oraz 
pięknem. Bardziej wytrawni 
są w stanie rozpoznać różne 

konstelacje. Dla magów, jasno świecąca 
gwiazda, wskazywała na Jezusa chrystu-
sa, miejsce jego narodzin. a na co dzisiaj 
wskazują te ciała niebieskie? w moim 
przekonaniu odpowiedź na pytanie jest 
prosta, a mianowicie pismo święte, któ-
re jest drogowskazem i przewodnikiem. 
ono jest w stanie pomóc w każdej sytuacji 
życiowej, jeśli pokładamy w nim naszą uf-
ność. może być naszą gwiazdą życiową, w 
którą patrzymy i się nią zachwycamy. Bi-
blia także jest w stanie emanować światło 
i rozjaśniać ciemności.

mędrcy ze wschodu śpiesznie udali się 
do Betlejem, by zobaczyć króla, mesjasza. 
złożyli mu hołd i oddali pokłon. tak też 
my, podczas tegorocznych świąt, zwróćmy 
swój wzrok na objawiającego się w piśmie 
świętym zbawiciela-Jezusa chrystusa. 
niech to żywe słowo będzie naszą gwiaz-
dą, poruszającą oraz przenikającą każdą 
chwilę naszego życia tu na ziemi. amen.

samuel Gogółka 
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„nOWOnARODZOnY” – GeORGeS’A De LA tOURA
(datowany na lata 40. XVII wieku)

Jedna z najbardziej znanych kolęd 
bożonarodzeniowych rozpoczyna się od 
słów „Cicha noc, święta noc! Wszyst-
ko śpi, Boża moc strzeże 
żłóbka, a Maryja wraz tuli 
dziecię niebiańskich kras. 
śpij, dziecino ma, śpij! śpij, 
dziecino ma, śpij!”  w tej wi-
zji narodzin nie ma miejsca na 
tryumfalne śpiewy anielskich 
chórów. Boże narodzenie jest 
wydarzeniem niezauważonym 
przez świat, niemal prywatnym. 
to co dzieje się w anonimowej, 
ukrytej przed hałasem stajence 
pozostaje tajemnicą. prawdziwe 
napięcie kryje się w ciszy.

takie właśnie Boże narodze-
nie namalował Georges de La 
tour. on nie znosi malarskiego 
gadulstwa, nie interesują go malownicze 
drobiazgi, więc upraszcza formy, streszcza 
i geometryzuje. nie opisuje, chce prze-
niknąć tajemnicę. ukazuje młodziuteńką 
matkę, która ostrożnie, jak relikwię, jak 
powierzony opiece bezcenny skarb, trzy-
ma Dziecko pogrążone w głębokim śnie. 
Jeszcze do niedawna w Lotaryngii tak 
właśnie krępowano niemowlęta. Dookoła 
jest absolutna cisza, niemal słyszymy spo-
kojny oddech Dziecka, ale kamienny sen 
i bandaże pieluszek nie pozwalają zapo-
mnieć, ze przeznaczeniem nowonarodzo-
nego jest nieunikniona śmierć. uroczystej 
powagi sceny nie zakłóca żaden zbędny 
gest, żadne słowo, żaden uśmiech. Boże 
narodzenie jest przede wszystkim aktem 
kontemplacji, którego uczestnikiem u de 
La toura jest tylko maria, która patrzy 
na swego syna z niewymowną czułością, 
a jej spojrzenie skierowane jest ku rze-

czom niewidzialnym. podobnie powinno 
być i na obrazie naszego życia. każdy z 
nas powinien zanurzyć się w swej duszy, 

w swym sercu, by skierować swoje myśli 
ku rzeczom niewidzialnym i przeżyć Boże 
narodzenie, nasze własne, osobiste Boże 
narodzenie. 

Jedynym świadkiem tajemnicy jest 
służąca. Blask trzymanej przez nią świe-
cy wydobywa z mroku postaci i nadaje im 
wymiar nieziemskiego zjawiska. to jedy-
ne źródło światła znajduje się wewnątrz 
obrazu i przedstawiona scena staje się 
zamkniętym w sobie światem. to co na 
zewnątrz przestało istnieć, czas się za-
trzymał i miejsce nie ma znaczenia. mimo 
swej surowości i lapidarności obraz ten 
jest arcydziełem liryzmu. mimo braku ja-
kichkolwiek religijnych rekwizytów dzieło 
to jest jednym z najpiękniejszych w całej 
historii sztuki przedstawień Bożego naro-
dzenia. mimo bezruchu i absolutnej ciszy 
jest hymnem miłości doskonalej.

ks. marek twardzik
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PReZentY W KOMÓRCe

„Witaj, Panie! Któż jest w stanie za to godnie wdzięcznym być, że 
zstąpiłeś i przybyłeś, by wśród grzesznych ludzi żyć. Miłość Twoja to 
sprawiła, miłość Twoja uczyniła, że Bóg dla nas Ojcem jest.” 
                                                                          Kolęda: W żłobie leży, zw 3.

Boże narodzenie to szczególny czas. można wręcz powiedzieć czas baśniowy, nie-
rzeczywisty. Ludzie na kilkanaście godzin stają się naprawdę lepsi, w swoim wnętrzu 
piękniejsi. miłość na kilka chwil staje się jakby ważniejsza niż wszystko inne. z hi-
storii znamy przypadki, że zwaśnione armie zaprzestawały wojen, więcej, żołnierze 
walczących stron wychodzili z okopów składali sobie życzenia, razem śpiewali kolę-
dy. tak! miłość potrafi odmieniać ludzkie życie i ludzkie losy, ale ta miłość musi się 
w nas, w naszych sercach zakorzenić. to nie może być ulotna chwila miłości, to nie 
może być zabawa w miŁośĆ, zabawa w BoŻe naroDzenie, bo wtedy nic z tego 
nie będzie, a w sercu pozostanie żal, smutek i gorycz. 

przestrogą niech będzie dla nas scenariusz mini epizodu teatralnego, który nasi 
tegoroczni konfirmanci przygotowali i przedstawili na spotkaniu dla seniorów oraz 
podczas nabożeństwa w iV niedzielę adwentu. scenariusz oparty jest na opowiada-
niu „prezenty w komórce” Bruno ferrero:    

Akt I
Dziecko: tato, już niedługo święta Bożego narodzenia, czy pojedziemy w tym roku 
do babci i dziadka. 
Ojciec: nie wiem synu, ale chyba nie. idź się pobaw nie przeszkadzaj mi, mam jesz-
cze wiele pracy! 
Ojciec po chwili zastanowienia: o jej! Już święta? znowu święta? znowu to 
całe świąteczne zamieszanie. Jak ja nie lubię świąt. znowu te wszystkie rzeczy: cho-
inki, światełka, prezenty… przecież ja nie mam na to czasu. i znów muszę pamiętać 
aby wysłać paczkę dla rodziców. może od razu zadzwonię do tej agencji co w zeszłym 
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roku oni wszystko załatwią.  Gdzie jest ten numer? o jest! 
Dzień dobry! halo, dzwonię w sprawie prezentów…, Bardzo proszę zrobić pacz-

kę..., taką jak zwykle: niech będą jakieś słodycze, może coś do ubrania..., jakiś sza-
lik, skarpetki…, tak dla dwojga starszych ludzi, no i jakieś świąteczne gadżety, no 
sama pani wie najlepiej jakie. proszę wysłać jak co roku, jak  zwykle..., tak na ulicę 
pocztową 2/6. Dziękują bardzo.

no to załatwione...

Akt II
narrator: za pięć dni Boże naro dzenie. Listonosz zadzwonił dwa razy. w rękach 
niósł wielką paczkę zawiniętą w koloro wy papier i zawiązaną złotymi wstążeczkami.
Starsza Pani:  proszę wejść!
narrator: Listonosz wszedł. mieszkanie było trochę zaniedbane, a pokój ciemny. 
na krześle siedział starszy pan, obok niego w fotelu starsza pani.
Listonosz: proszę popatrzeć, co za piękna paczka!
Starszy Pan: o paczka! to znaczy, że już niedługo święta. Dziękuję. proszę niech 
pan położy ją na ziemi, o tam.
narrator: Listonosz zaniemówił trzymając wielką paczkę w ręku. przypuszczał że 
zawiera ona mnóstwo dobrych rzeczy, a owi państwo nie wyglądali na bardzo boga-
tych. Dlaczego więc się nie cieszą – pomyślał i zapytał:
Listonosz: ale czy pan nie cieszy się tym wspaniałym prezen tem?
Starszy Pan: nie mogę..., naprawdę nie mogę...
narrator: w oczach starszej pani pojawiły się łzy.
Listonosz: Dlaczego pani płacze? 
Starsza Pani: Gdyż święta Bożego narodzenia są dla nas od lat bardzo smutnymi 
świętami...
Listonosz: Jak to? 
Starszy Pan: ano tak to..! tak to już jest..., jedni się cieszą inni smucą, my należy-
my do tych drugich.
Listonosz: ale dlaczego?
narrator: starsza pani ze smutkiem w głosie opowiedziała listonoszowi historię 
swego syna, który skończył studia, wyprowadził się i w wielkim mieście robi karierę. 
Jest adwokatem i na nic nie ma czasu.
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Starsza Pani: co roku nasz syn przysyła nam na gwiazdkę paczkę z bilecikiem: 
„Od waszego syna Waldka i jego żony”. nigdy nie było osobistych życzeń, od-
wiedzin, zaproszenia, byśmy spę dzili wspólnie święta Bożego narodzenia. to takie 
smutne!
Starszy Pan: niech pan otworzy te drzwi i popatrzy... 
narrator: Listonosz podszedł do małej komórki i otworzył drzwi.
Listonosz:   o jej...!
narrator:  komórka była pełna paczek gwiazdkowych z poprzednich lat. nie otwar-
tych, w pięknym papierze i zawiązanych świecącymi wstążkami.
Listonosz: nawet ich państwo nie rozpakowali?
Starszy Pan: nie. nie możemy... BO nIe MA W nICH MIŁOśCI !!!

My tegoroczni konfirmanci, życzymy wszystkim, aby 
PRAWDZIWA MIŁOśĆ JeZUSA CHRYStUSA 

była obecna w naszych domach, w naszych sercach 
i to nie tylko w czasie świąt Bożego narodzenia, 

ale zawsze, każdego dnia!!!
Błogosławionych, Pełnych Miłości 

świąt narodzenia Pańskiego!!!

PIĘKnY KOśCIÓŁ

rok 2016 ogłoszono rokiem kościo-
ła. toczą się dyskusje na temat jaki po-
winien być nasz kościół ewangelicki? w 
odpowiedziach i poglądach pojawiają się 
takie słowa jak: odpowiedzialny, odważ-
ny, przyjazny, nastawiony na młodych 

ludzi. na pewno czytając artyku-
ły o kościele, słuchając różnych 
wypowiedzi i kazań, kształtujecie 
sobie jako zborownicy, członko-
wie kościoła, pogląd w tej kwe-
stii. na lekcjach religii też rozma-
wiamy na ten temat. pod koniec 
pierwszej klasy dzieci wiedzą już, 
że kościół to my – ludzie, dzieci i 
dorośli, Boża rodzina, której gło-
wą, podstawą na której mocno stoi 
jest pan Jezus. wiedzą również, 
że tak rozumiany kościół pisze się 
zawsze dużą literą. rozmawiamy 
również o tym, jak wygląda nasz 
kościół jako budynek. co go wyróż-

nia spośród innych budowli i kościołów. 
Dzieci ożywiają się wtedy w dyskusjach. 
mówią jakie kościoły widziały, do jakich 
wchodziły z rodzicami np. podczas waka-
cji. przypominają sobie, że tu, w naszej 
okolicy, jadąc z rodzicami do cieszyna 
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przez Goleszów czy Dzięgielów i 
puńców, widzą kościoły. opisują 
je, pytają, czy to są ewangelickie 
czy katolickie? starsi uczniowie 
mówią o jeszcze innych, wypo-
wiadają nazwę, czasem zbliżoną 
do właściwej. wiedzą, że te domy, 
w których zbierają się ludzie na 
modlitwę nazywamy domami Bo-
żymi. w klasie czwartej są lekcje 
poświęcone świątyni żydowskiej 
i przy tej okazji mówimy o na-
szym kościele, a potem uczniowie 
opisują kościół do którego cho-
dzą. w ubiegłorocznych pracach 
znalazły się ciekawe opisy, które warte 
są opublikowania. wybrałem dwa. au-
torką pierwszego opisu jest Dominika 
chrapek, a drugiego zuzia plinta (z au-
torkami rozmawiałem nt. publikacji ☺). 
nawiązując zaś do tego, jakim ma być 
nasz kościół ewangelicki i to ten pisany 
dużą, jak i małą literą, wybrałem okre-
ślenie „piękny”. takie nazwanie sięga do 
czasów starożytnych, w których piękno 
wiązano z dobrem i duchowością, myślą 
i rozumem, i o ludziach dobrych mówio-
no „piękni”. niech więc kościół nasz jako 
społeczność Dzieci Bożych i jako budy-
nek będą piękne.

Dominika chrapek o pięknym ko-
ścieLe pisze tak: „kościół ewangelicko-
-augsburski Jana chrzciciela w cisow-
nicy. Budowę rozpoczęto w 1973 roku. 
pierwsza pamiątka poświęcenia odbyła 
się 21 czerwca 1981 roku. kościół jest 
nieduży. z zewnątrz ściany kościoła są 
koloru jasno żółtego, na których znajdu-
ją się okna. natomiast wieża jest wysoka, 
z której słychać bicie dzwonów. na ścia-
nie jasno żółtej wieży są małe okienka, 
a pomiędzy nimi jest krzyż, a na dachu 
wieży również jest krzyż. Dach kościoła 
jest czerwony i spadzisty z małymi okien-
kami. wejściem do kościoła są szerokie 

schody. w środku kościoła po prawej 
stronie i lewej stronie są drewniane ław-
ki. przez środek jest przejście do ołtarza. 
ołtarz i ambona też są drewniane koloru 
brązowego. na ołtarzu znajduje się biała 
szydełkowana serwetka, krzyż, otwarte 
pismo święte, dwa świeczniki i kwiaty 
w wazonie. ściana z przodu jest cała z 
żółtych witrażowych okien, na których 
można dostrzec duży krzyż, a na nim w 
środku jedna na drugiej dwie litery: alfa 
i omega. za ołtarzem na środku jest duża 
rzeźba chrystusa, który ma rozłożone 
ręce. w kościele również mamy organy. 
z tyłu po schodach można wejść na bal-
kon, który jest ozdobiony pięknymi pła-
skorzeźbami.”

zuzia plinta o pięknym koście-
Le pisze tak: „mój kościół jest bardzo 
ładny. wchodząc do kościoła jest napis: 
„pójdźcie do mnie wszyscy”. co niedzielę 
są fantastyczne kazania, które prowadzi 
ksiądz marek twardzik, a najlepsze są 
nabożeństwa rodzinne ponieważ dosta-
jemy karteczki za dowód, że chodzimy 
do kościoła. Lubię chodzić do mojego 
kościoła”.

twórzmy nasz piękny kościóŁ i 
przychodźmy do naszeGo piękneGo 
kościoŁa.                         tadeusz Gluza
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Z żYCIA SZKOŁY W CISOWnICY

trzymając się tematyki artykułu o 
pięknym kościele, muszę napisać o pięk-
nej uroczystości. odbyła się ona 5 grud-
nia na szkolnej sali gimnastycznej. od 
kilku lat nosi nazwę „szkolne spotkanie 
świąteczne” i jest organizowana w cza-
sie adwentu. przygotowujemy się do niej 
kilka tygodni. Dzieci zapraszają swoich 
rodziców przynosząc specjalnie przygo-
towane zaproszenia. zaproszenia wysy-
łamy również do byłych nauczycieli oraz 
przedstawicieli władz lokalnych i stowa-
rzyszeń. wszystkich zapraszamy poprzez 
plakaty rozwieszone na tablicach ogło-
szeń. tematem wiodącym tegorocznego 
spotkania była walka dobra i zła 
zainscenizowana przez młodych 
aktorów odgrywających niebo i 
piekło. piekło pod wodzą Lucy-
fera prowadziło intrygi i działa-
ło przeciwko przyjściu na świat 
syna Bożego. aniołowie nieba 
skupieni wokół archanioła w 
swej dobroci i niewinności przy-
gotowywali się wydarzeń betle-
jemskich. po potyczce z diabłami 
ostatecznie odnieśli zwycięstwo, 
ale Lucyfer odchodząc zastrzegł: 
„na razie jest 1:0 dla was…, na 

razie…”. co więc będzie dalej? 
w jakim kierunku pójdą ludzie? 
optymistyczne było jednak za-
kończenie sztuki, bo w aktorów 
przeistoczyli się wszyscy obecni 
na widowisku i na stojąco od-
śpiewali kolędę „Bóg się rodzi 
moc truchleje…”

podczas tego spotkania wy-
brano najpiękniejszą ozdóbkę 
piernikową. na tydzień wcze-
śniej każdego dnia do pokoju na-
uczycielskiego dostarczano ro-
dzinne wypieki choinkowe. ileż 

było twórczych inwencji. kształty, ko-
lorystyka, wielkość, ilość, pomysłowość 
bez granic – jakże trudny był wybór tych 
najpiękniejszych, najciekawszych, uro-
kliwych smakołyków, które po konkursie 
ucieszyły mieszkańców hospicjum św. 
Łukasza w cieszynie. ostatecznie wygra-
ła precyzja wykonania ozdóbki, a auto-
rami były weronika i ania cieślar wraz 
z mamą. Drugie miejsce zajęła rodzina 
waszków – marcin i kamil, a trzecie igor 
olszar z rodziną. Dodatkowo wyróżnio-
no pierniczkowe ozdóbki ani sztwiertni 
oraz oliwii i kacpra kozieł. nagrodzone 
i wyróżnione osoby obdarowano prezen-
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BÓG WIDZI I ZAOPAtRUJe
(el Roi,  Jahwe Jire)

cikami. stwierdzić zaś należy, że zwy-
cięzcami byli wszyscy, którzy podjęli się 
tego zadania. Brawo, brawo!

wielkie brawa i podziękowania dla 
nauczycieli pod których kierunkiem ca-
łość spotkania świątecznego była przy-
gotowywana i prowadzona. podzięko-
wania kieruję również do pań i panów 
z obsługi szkoły, którzy wspierali na-
uczycieli i pracowali przy organizacji tej 
uroczystości. wielkie podziękowania dla 
tych rodziców, którzy przyczynili się do 
zorganizowania inscenizacji, jak również 
za upieczone ciasta, które poprzez sprze-

daż wsparły finansowo szkołę.
z danych statystycznych podaję, że do 

naszej szkoły w cisownicy należy obec-
nie 157 uczniów i uczennic. w oddzia-
le przedszkolnym w Goleszowie-równi 
jest 23 wychowanków. na lekcje religii 
ewangelickiej uczęszcza 93 uczniów.  
w oddziale przedszkolnym i klasie ib, 
które są w równi, religii uczy diakon ka-
rina chwastek-kamieniorz. większość 
tych dzieci należy do parafii w Goleszo-
wie. w pozostałych klasach w szkole  
w cisownicy uczy ksiądz marek i ja.

tadeusz Gluza

imię prawdopodobnie wywodzi się 
od przezwiska. zostało nadawane przez 
najbliższe osoby tj. rodziców, lub grupę, 
społeczność, do któ-
rej dana osoba nale-
żała. często nadawa-
no dziecku imię, aby 
wyposażyć je w pew-
ne cechy, ukierunko-
wać jego przyszłość, 
czy uchronić go od 
nieszczęść. imię mia-
ło duże znaczenie. 
Było błogosławień-
stwem, życzeniem. 
upowszechnił się też 
zwyczaj, aby dziecku 
nadawać imię przod-
ków, krewnych, któ-
rzy odznaczyli się w 
dziejach rodu czymś 
szczególnym. Już w 
starożytności szcze-
gólnie na Bliskim wschodzie duże zna-
czenie przywiązywano do imienia. imię 
często wskazywało na charakter czy 

określało tożsamość. obecnie większość 
rodziców nadaje dziecku imię ze wzglę-
du na panującą modę. w dalszym ciągu 

w nadawaniu imion 
duże znaczenie ma 
czynnik religijny. 
Bardzo popularne 
jest w kręgach chrze-
ścijańskich nadawa-
nie imion biblijnych, 
które miały konkret-
ne znaczenie. i tak 
np. piotr /skała/, 
paweł /mały/ - ale 
największy z aposto-
łów, estera /gwiaz-
da/, maria, marta, 
miriam czy eunika. 
w Biblii znajdujemy 
wiele imion i tytułów 
Boga, gdzie objawia 
on swój charakter i 
miłość. znajomość 

tych imion, które są zawsze poznawane 
w kontekście konkretnej sytuacji, po-
maga nam lepiej poznawać Boga, a tym 
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samym bardziej mu ufać. w starym te-
stamencie w historii powołania abra-
hama odnajdujemy Boga, którego imię 
oznacza: widzi i zaopatruje. na polecenie 
Boga, abraham opuszcza dom swojego 
ojca i rodzinną ziemię, między eufratem 
i tygrysem i udaje się do kanaanu. Bóg 
obiecał mu, że uczyni z niego wielki na-
ród i będzie mu błogosławił, a on stanie 
się błogosławieństwem dla innych. 

kiedy oboje z żoną byli już w sędzi-
wym wieku, dostali obietnicę, że ich 
potomek, czyli syn 
będzie dziedzicem. 
Lata mijały, a obiet-
nica nie spełniała 
się. to musiał być 
dla nich szczególnie 
trudny czas. Długie 
czekanie na wypeł-
nienie się Bożych 
obietnic, które trwa 
czasami wiele lat 
jest często najtrud-
niejsze. nasza wia-
ra musi być jednak 
poddana próbie cza-
su. w tym czasie Bóg 
kształtuje nasz cha-
rakter. owocem Du-
cha, który Bóg chce 
w nas ukształtować 
jest m.in. cierpli-
wość, a owoc dojrzewa powoli. cierpliwe 
czekanie jest tym procesem, który pozwo-
li docenić prawdziwą  wartość wiary i Bo-
żych obietnic, bo to, co przychodzi nam 
łatwo, bez wysiłku, tego najczęściej nie 
cenimy. z punktu widzenia biologiczne-
go, abraham i sara nie mieli już szans na 
własnego potomka. postanowili szukać 
innego rozwiązania, a było ono zgodne 
z ówczesnym obyczajem. w starożytno-
ści było powszechnie przyjęte prawo, że 
niepłodna żona pozwalała swej służącej 

współżyć z jej mężem. Dziecko zrodzone 
z nałożnicy uchodziło prawnie za dziecko 
„właściwej żony”. sara posiadała niewol-
nicę egipcjankę o imieniu hagar. Dała ją 
swojemu mężowi. a ona, gdy zauważyła, 
że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swo-
ją panią. sara nie mogła sobie pozwolić 
na takie jej traktowanie. wytworzyła się 
bardzo trudna sytuacja między obiema 
kobietami. tym razem upokarzana ha-
gar nie widząc innego wyjścia uciekła 
na pustynię. ”hagar” dosłownie oznacza 

ucieczkę.  prawdo-
podobnie chciała 
uciec do egiptu. nie 
była jednak przygo-
towana na taką dłu-
gą i niebezpieczną 
podróż. Jej ucieczka, 
pod wpływem sil-
nych emocji, buntu 
wobec swojej pani i 
całej trudnej sytu-
acji, jaka wytworzyła 
się w rodzinie abra-
hama skończyłaby 
się tragicznie, gdyby 
nie interwencja sa-
mego Boga. całko-
wicie wyczerpana, 
resztkami sił dotarła 
do oazy. i tam jak 
czytamy znalazł ją 

„anioł pański” i zawołał ją po imieniu, 
ponieważ dokładnie wiedział, kim była. 
„hagar, niewolnico saraj, skąd przycho-
dzisz i dokąd idziesz?”(1mż 16, 8) pyta-
nie, które jej zadał miało na celu nawią-
zać z nią rozmowę i doprowadzić do wy-
znania prawdy. Jej grzechem była duma 
i chęć wywyższania się nad swoją panią. 
„wróć do swojej pani i oddaj się pod 
jej władzę” (1mż 16,9) - rozkazał  anioł 
pański i odkrył przed nią plan dotyczą-
cy przyszłości jej nienarodzonego jeszcze 
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dziecka: „rozmnożę bardzo potomstwo 
twoje, tak, iż z powodu mnogości nie bę-
dzie go można policzyć… i nazwiesz go 
ismael, bo pan usłyszał o niedoli twojej.” 
(1 mż16, 10,11). ismael - znaczy: Bóg wy-
słuchał. po tym, co usłyszała nietrudno 
się dziwić, że wróciła z powrotem do ro-
dziny abrahama i nazwała Go imieniem 
el Roi - „ tyś Bóg, który mnie widzi”, 
a źródło, przy którym się spotkali Beer 
Lahai Roi - „studnią Żyjącego, który 
mnie widzi” (1 mż 16,13,14). 

kiedy ismael miał siedem lat, izaak 
syn obietnicy abrahama i sary miał trzy 
lata i został odstawiony od piersi mamy. 
z tego powodu abraham wyprawił wiel-
ką ucztę dla swojej rodziny i znajomych. 
cała uwaga gości skupiła się na izaaku, 
był przecież dzieckiem obietnicy i Bo-
żego cudu. prawdopodobnie to szcze-
gólne zainteresowanie izaakiem wzbu-
dziło zawiść w sercu ismaela. poczuł 
się odtrącony i jako starszy brat, musiał 
ustąpić miejsca młodszemu. Dlatego za-
czyna szydzić i naśmiewać się z izaaka. 
zaistniała sytuacja powodowała cią-
głe konflikty w rodzinie. sara za zgodą 
abrahama odprawiła hagar i ismaela 
z domu. przez wiele dni błąkali się po 
pustyni Beer- szeby. a kiedy skończył 
się zapas wody i chleba, który dostali na 
drogę, nie widząc żadnego źródła wody, 
wyczerpani czekali na bliską śmierć. 
i wtedy usłyszała ten sam głos anioła 
Bożego „cóż, ci to, hagar? nie bój się, 
bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie 
jest.” (1mż,21,17) anioł powtórzył obiet-
nicę dotyczącą ismaela i otworzył hagar 
oczy tak, że zobaczyła studnię z wodą. 
Bóg widzi i zaopatruje, chociaż wiara w 
obietnice Boże często poddana jest wiel-
kiej próbie, a pomoc przychodzi w ostat-
niej chwili. 

zgodnie z obietnicą ismael już, jako 
dorosły człowiek został łucznikiem i 

wiódł koczownicze życie na pustyni pa-
ran. został praojcem ludów arabskich, 
izraelici są potomkami izaaka. antago-
nizm tych dwóch narodów trwa do dziś, 
a sytuacja na Bliskim wschodzie staje 
się coraz bardziej napięta. hebrajskie 
słowo Ra, ah - od którego wywodzi się 
słowo Jire zostało przetłumaczone, jako 
„zaopatrywać” i jest użyte w kontekście 
historii ofiarowania syna izaaka. kie-
dy abraham ujrzał w krzakach barana i 
złożył go na całopalenie zamiast swojego 
syna nazwał to miejsce „pan zaopatruje” 
i mówi się po dzień dzisiejszy „na górze 
pana jest zaopatrzenie” (1mż 22,14). to, 
czego osobiście doświadczyła hagar na 
pustyni, psalmista wyraził słowami: „pan 
spogląda z nieba, widzi wszystkich lu-
dzi, z miejsca gdzie przebywa, patrzy na 
wszystkich mieszkańców ziemi” (ps 33, 
13, 14). Dla Boga nie jesteśmy jedną wiel-
ką masą ludzi, ale zna dokładnie każdego 
z nas. on nas widzi, nawet wtedy, gdy nie 
zdajemy sobie sprawę z Jego obecności. 
w tym samym psalmie dalej czytamy, że 
ukształtował nasze serca i zna wszystkie 
nasze uczynki. Bożą wszechobecność 
bardzo dosadnie wyraził Jezus mówiąc: 
„nawet i wszystkie włosy na głowie wa-
szej są policzone” (Łk 12,7). Bóg daje 
nam się poznać. odkrywa przed nami 
swój charakter i wielką miłość, którą 
chce nas obdarować. Jest Bogiem, który 
chce się o nas troszczyć i zaspokajać na-
sze potrzeby. Dlatego zachęca nas, wręcz 
wzywa do bliskiej, intymnej społeczności 
z nim. prośmy Boga eL ROI, JAHWe 
JIRe, aby otworzył nasze oczy, abyśmy 
Go zobaczyli w naszym życiu i z ufnością 
powierzali każdy kolejny dzień i naszą 
przyszłość.

henryka szarzec

Bibliografia: ann spangler, modlitwa imio-
nami Boga, warszawa 2011.
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ReLACJe Z BIeżĄCYCH WYDARZeŃ PARAFIALnYCH

PAMIĄtKA ZAŁOżenIA 
W KOZAKOWICACH

w ostatnią niedzielę września 
(27.09.2015) nasz chór parafialny wziął 
udział w nabożeństwie z okazji poświę-
cenia kościoła w kozakowicach. sprzyja-
jąca jesienna pogoda pozwoliła na wyko-
nanie pięciu pieśni na zewnątrz kościoła, 
w tym na początku wspólnie z chórem z 
kozakowic pieśni „zbawco prowadź”. po 
kazaniu księdza marka twardzika chór 
wykonał cztery utwory: chorał „pląsajcie 
klaskajcie”, pieśń rosyjską „słońce jasne 
nad głowami” (z udziałem duetu Danuta 
Liboska, Jan Gluza), „Bóg tak nasz świat 
umiłował” oraz „irlandzkie błogosła-
wieństwo”. na zakończenie zostaliśmy 
poczęstowani bardzo smacznymi koła-
czami.  

asia i wiesław Jakubik

DZIĘKCZYnne śWIĘtO żnIW
świąteczne nabożeństwo w niedzielę 

4 października rozpoczęło się od pro-
cesjonalnego wejścia do kościoła dzieci 
wraz z duchownymi. Dzieci niosły Biblię, 
chleb oraz  dary ziemi, które złożyli wo-
kół ołtarza. następnie odbyło się  uroczy-
ste błogosławieństwo chleba. tak roz-
poczęło się kolejne Dziękczynne święto 

Żniw. podczas uroczystego nabożeństwa 
przede wszystkim dziękowaliśmy za po-
wszedni chleb, ale także za wszystko, co 
codziennie otrzymujemy z ręki Boga. po-
łączeni we wspólnej modlitwie okazywa-
liśmy wdzięczność Bogu za Jego opiekę 
i błogosławieństwo. nie zabrakło także 
refleksji na temat naszej odpowiedzial-
ności za świat i całe stworzenie oraz za-
chęty do okazywania miłości i wsparcia 
potrzebującym. 

podczas uroczystego nabożeństwa 
śpiewał także chór parafialny oraz chó-
rek dziecięcy. zaś po nabożeństwie odby-
ło się już trzecie śniadanie Żniwne, które 
zgromadziło ok. 140 uczestników. miłe 
rozmowy oraz degustacja tradycyjnych 
potraw były zwieńczeniem duchowych 
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przeżyć podczas nabożeństwa. oby Bóg 
nam błogosławił, prowadził nas i karmił 
przez cały rok. 

WYStAWA 
„ReFORMAtORZY”
„Pamiętajcie na wodzów wa-

szych, którzy wam głosili Słowo 
Boże, a rozpatrując koniec ich ży-
cia, naśladujcie wiarę ich.” hbr 13,7;

w sobotę 17 października w naszej 
sali parafialnej w ramach Dekady 500-le-
cia reformacji miało miejsce otwarcie 
wystawy pt. „reformatorzy” oraz pro-
mocja książki pod tym samym tytułem. 

zarówno książka jak i wystawa są ze 
sobą sprzężone, przenikają się wzajem-
nie, tworzą jedną całość. twórcą wysta-
wy i wydawcą książki jest „wydawnictwo 
augustana”. książka jest pracą zbiorową 
wielu autorów. przybliża ona wielowy-
miarową działalność 40 postaci, które 
zyskały miano reformatorów. kim oni 
są? w książce możemy przeczytać: „pod 
pojęciem reformator rozumiemy grupę 
teologicznych liderów, którzy zapocząt-
kowali i przeprowadzili proces refor-
macji i wywarli nań decydujący kształt 
za pośrednictwem kazań i publicystyki 
reformacyjnej.” 

zarówno książka jak i wystawa uświa-
damia nam jedną podstawową rzecz, że 

reformacja nie 
była dziełem tyl-
ko mnicha, ks. dra 
marcina Lutra, 
chociaż on jest 
ważną i można 
powiedzieć głów-
ną jej postacią. 
ale on sam nic 
by nie zdziałał, 
gdyby nie rzesze 
innych reforma-
torów, którzy go 
wspierali i co naj-
ważniejsze też widzieli potrzebę zmian, 
potrzebę reformy w kościele. warto 
więc zapoznać się z innymi reformatora-
mi, chociażby przez lekturę w/w książki. 
reformacja XVi wieku nie wzięła się z 
nikąd. to była kula, która toczyła się już 
od dawna. najpierw mała, potem coraz 
większa. Już wiele lat wcześniej żyli lu-
dzie, którzy widzieli potrzebę reformy 
kościoła. chociażby żyjący w Xii wieku 
piotr waldus czy Jan wiklef działający 
w XiV wieku w anglii, czy też Jan hus, 
który żył i działał  na przełomie XiV i XV 
wieku w czechach. w tym roku dokład-
nie 6 lipca obchodziliśmy 600-ną rocz-
nicę spalenia mistrza Jana husa na sto-
sie podczas soboru w konstancji. Jego, 
jak i wspomnianych wcześniej waldusa, 
czy wicklefa nazywamy poprzednikami 
reformacji i o nich też warto pamiętać i 
wiedzieć. Dlatego otwarciu wystawy to-
warzyszyły dwa wykłady. pierwszy, na 
temat życia i dzieła mistrza Jana husa, 
wygłosił pan Dariusz rudzki, członek 
kościoła ewangelicko–reformowane-
go. wykład drugi, o przyczynach i fun-
damentach reformacji wygłosił jeden z 
autorów książki, pan Łukasz Barański. 
pomiędzy wykładami można było wsłu-
chać się w piękny śpiew naszego chó-
ru parafialnego. chór zaśpiewał kilka 
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pieśni autorstwa ks. marcina Lutra, a 
wszyscy razem odśpiewaliśmy hymn na-
szego kościoła: Warownym grodem… 
po oficjalnym otwarciu wystawy można 
było porozmawiać z prelegentami, na-
być książkę „reformatorzy” oraz zdobyć 
dedykacje jednego z obecnych autorów 
książki. Był to bardzo ciekawy wieczór 
podczas którego można było poszerzyć 
swoje  horyzonty myślowe, dowiedzieć 
się wielu ciekawych rzeczy o historii re-
formacji, jej przyczynach i co niezwykle 
ważne o korzeniach naszej wiary.

ZJAZD 
CHÓRÓW – MIeDZYRZeCZe
w sobotnie popołudnie (24.10. 2015) 

w międzyrzeczu odbył się Jesienny zjazd 
chórów Diecezji cieszyńskiej. wszyscy 
uczestnicy zjazdu wspólnie wykona-
li pieśń pt.: „pan jest światłem mym”, a 
następnie odbył się koncert Diecezjalnej 
orkiestry Dętej. nasz chór wystąpił jako 
ostatni wykonując trzy utwory: „niech 
wszyscy chwalą pana” (kanon z taize 
wg. hymnu łacińskiego Laudate omnes 
gentes), pieśń żniwną „słońce jasne nad 
głowami” (z duetem Danuta Liboska, Jan 
Gluza), oraz amerykańską pieśń młodzie-
żową „Bóg tak nasz świat umiłował”, któ-
ra wzbudziła dosyć duże zainteresowanie.

tradycyjnie zjazd zakończył się ob-
fitym poczęstunkiem w miejscowych 
salach parafialnych. w trakcie degu-
stacji przygotowanych ciast chórzyści 
mieli okazję porozmawiać z pozostały-
mi uczestnikami zjazdu. następnie chór 
wraz z kilkoma osobami towarzyszącymi 
wsiadł do wygodnego autobusu ustroń-
skiej firmy „kubala”, który bezpiecznie 
przyjechał do cisownicy. w trakcie po-
dróży wszyscy podziwiali wspaniałe bar-
wy okolicznej przyrody w świetle zacho-
dzącego jesiennego słońca.

asia i wiesław Jakubik

WYJAZD MŁODZIeżY

w dniach od 30 października do 1 li-
stopada odbył się wyjazd młodzieży do 
wisły na kozińce. Dzień pierwszy minął 
wspaniale, graliśmy w różne gry, wspo-
minaliśmy ubiegłoroczny wyjazd. Dzień 
drugi minął równie dobrze, graliśmy w 
piłkę nożną, pozostali bawili się na huś-
tawkach, śpiewaliśmy wspólnie pieśni. 
trzeci dzień spędziliśmy aktywnie bio-
rąc udział w różnych wyścigach. podczas 
tych trzech dni mogliśmy wysłuchać tak-
że interesujących tematów, które wszyst-
kie dotyczyły śmierci. śpiewaliśmy też 
wiele pieśni na chwałę panu Bogu. na 
koniec chcę podziękować wszystkim, 
którzy pomogli zorganizować nasz wy-
jazd. serdeczne Bóg zapłać!   

Jakub Goryczka
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eWAnGeLIZACJA 
PRO CHRISt 
w dniach od 6 do 8 listopada przeży-

wać mogliśmy pasjonujące spotkania ze 
słowem Bożym podczas ewangelizacji 
pro christ. zaproszonym mówcą był ks. 
karol macura, proboszcz parafii w Dro-
gomyślu, który każdego dnia miał przy-
gotowaną prezentację multimedialną, 
prze co Jego zwiastowanie było bardzo 
plastyczne. pierwszego dnia, opierając 
się na ewangelicznym podobieństwie o 
perle przekonywał nas, jak wielką war-
tość i jak wielkie znaczenie ma dla nas 
królestwo Boże, które jest jak perła. 

rozeszliśmy się z pytaniem do przemy-
ślenia: Jaki ty podejmujesz wysiłek, dla 
zdobycia tego co najważniejsze? Drugie-
go dnia, ksiądz w oparciu o ewangeliczną 
historię o bogaczu i Łazarzu zadał nam 
wszystkim fundamentalne pytanie: Ży-
cie, śmierć i co dalej? analizowaliśmy 
różne możliwości i różne scenariusze. na 
zakończenie wszyscy zgodziliśmy się, że 
lepiej już za życia zdecydować jak spę-
dzimy wieczność. ksiądz przekonywał 
nas, że najlepiej zdecydować dla Jezusa. 
zaś trzeciego dnia, podczas rodzinnego 
nabożeństwa, ksiądz karol oparł swoje 
kazanie ewangelizacyjne na przesłaniu, 
iż „powołani jesteśmy aby być wonnością 
chrystusową” z ii kor 2, 14-15. zachęcał 

nas byśmy rozpylali chrystusową woń, 
aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i 
chwalili ojca, który jest w niebie. każ-
dego dnia towarzyszyła nam też pięk-
na muzyka i śpiew w wykonaniu: chóru 
z cisownicy, chóru młodzieżowego z 
Drogomyśla oraz naszego zespołu mło-
dzieżowego, który jak zwykle prowadził 
śpiew podczas nabożeństwa rodzinnego. 
myślę, że dla nas wszystkich był to do-
bry czas refleksji nad swoim życiem, do-
bry czas by podjąć decyzję, że żyjemy dla 
chrystusa.

teAtR DOBReGO SeRCA 
w dniu 21 listopada, już po raz dru-

gi gościliśmy w cisownicy teatr Dobre-
go serca z warszawy. tak jak w zeszłym 
roku nasza sala parafialna wypełniła się 
po brzegi szczególnie najmłodszymi wi-
dzami. po chwili niecierpliwego oczeki-
wania pojawili się oni, czyli aktorzy pau-
lina Dulla-Latos i Jerzy Latos, którzy za-
grali, przedstawili nam piękną i zarazem 
pouczającą opowieść osnutą  na legen-
dzie o studencie Janosiku, który staje się 
zbójnikiem okradającym bogatych i roz-
dającym biednym. spotkanie Janosika 
z Dobrym pasterzem oraz jego zabawne 
rozmowy z przesympatycznymi owiecz-
kami sprawiają, że Janosik zmienia się! 
teraz wie, że nie można nikogo okradać. 
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a jeżeli chce się pomagać ludziom, to 
trzeba robić to mądrze - najlepiej wrócić 
na studia! nastrój polskich gór wspa-
niale oddaje piękna scenografia i pio-
senki oparte na tradycyjnych melodiach 
góralskich sprawiły, że dzieci słuchały 
jak zaczarowane. po spektaklu brawom 
nie było końca. zrobiliśmy sobie także 
wspólne, pamiątkowe zdjęcie. a potem 
pożegnaliśmy się, mając nadzieję że za 
rok znów spotkamy się w cisownicy.  

SYnOD DIeCeZJI WYBRAŁ 
nOWeGO BISKUPA 
synod diecezjalny obradujący 21 li-

stopada w Bielsku-Białej wybrał ks. dr 
adriana korczago na zwierzchnika die-
cezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-

-augsburskiego w polsce. w pierwszej 
turze wyborów za kandydatem zagłoso-
wało 60 synodałów z 111 obecnych. De-
legaci synodu wybierali z pośród trzech 
księży wytypowanych przez konferencję 
duchownych. podczas głosowania ks. dr 
Grzegorz Giemza otrzymał 23 głosy, a ks. 
piotr wowry 27 głosów. Jeden głos był 
nieważny. zgodnie z prawem, wybory bi-
skupa diecezjalnego prowadził zwierzch-
nik kościoła bp Jerzy samiec. Biskup 
- elekt obejmie swój urząd w czasie uro-
czystego nabożeństwa w święto epifanii 
- 6 stycznia 2016 roku, w kościele Jezu-
sowym w cieszynie.  ks. dr adrian kor-
czago zastąpi na stanowisku zwierzchni-
ka Diecezji cieszyńskiej biskupa pawła 
anweilera, który przechodzi na emerytu-
rę. Diecezja cieszyńska liczy blisko czter-
dzieści tysięcy wiernych i jest największą 
liczebnie diecezją kościoła ewangelicko-
-augsburskiego w polsce. synod Diece-
zjalny jest najwyższą władzą Diecezji. w 
skład synodu Diecezji wchodzą wszyscy 
czynni duchowni Diecezji oraz świecy 
przedstawiciele każdej parafii. 

ks. dr adrian korczago ma 51 lat. 
po studiach na chrześcijańskiej aka-
demii teologicznej w warszawie został 
ordynowany 22 stycznia 1989 roku w 
zabrzu. z dniem ordynacji został wika-
riuszem parafii w ustroniu. uczestniczył 
w budowie parafii w Bładnicach na ślą-
sku cieszyńskim, w 2000 roku został jej 
pierwszym proboszczem. od 1991 roku 
prowadzi zajęcia na chrześcijańskiej 
akademii teologicznej, specjalizuje się 
w duszpasterstwie, homiletyce oraz kon-
taktach pastoralnych. prowadził również 
zajęcia z duszpasterstwa wśród dzieci, 
katechetyki, metodyki katechetycznej 
i liturgiki dla studentów pedagogiki o 
specjalności edukacja religijna w filii 
uniwersytetu śląskiego w cieszynie. w 
1995 roku przebywał na stypendium za-
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granicznym na uniwersytecie w Bonn, 
a w 2004 roku został doktorem teologii 
ewangelickiej. pełni obowiązki kierowni-
ka katedry ewangelickiej teologii prak-
tycznej (sekcji teologii ewangelickiej) 
chat. od 2002 roku członek synodu 
kościoła, przewodniczący synodalnej ko-
misji ds. edukacji i wychowania chrześci-
jańskiego oraz ds. pastoralnych. członek 
konsystorskiej komisji egzaminacyjnej 
kościoła. w latach 2011 - 2015 Gene-
ralny wizytator nauczania kościelnego.  
od 2007 roku jest dyrektorem instytutu 
pastoralnego kościoła ewangelicko-au-
gsburskiego w rp, a od 2008 opiekunem 
duchowym studentów luteran  chat. w 
latach 2008-2015 wiceprzewodniczący 
światowej organizacji Duszpasterstwa 
interkulturalnego sipcc (society for 
intercultural patoral care and counsel-
ling). w latach 2010-2015 prezes towa-
rzystwa poradnictwa i psychologii pa-
storalnej w polsce (tpipp). w 2013 roku 
mianowany, a w 2015 roku wprowadzo-
ny w urząd proboszcza parafii w Goleszo-
wie. ks. adrian korczago jest żonaty i ma 
dorosłą córkę.

(przedruk z www.luteranie.pl)

KOnKURSY I tURnIeJ 
PIŁKARSKI   
Jak co roku w listopadzie odbył się 

pierwszy etap konkursu biblijnego „sola 
scriptura”. Do drugiego etapu awan-
sowali: wiktor Brudny, Jan twardzik, 
aleksander kurdun z grupy szkół pod-
stawowych, zaś w grupie gimnazjalnej 
do kolejnego etapu zakwalifikowali się: 
klaudia fabian, asia zielina, przemy-
sław konecki, Jakub sikora. wszystkim 
gratulujemy i życzymy sukcesów w kolej-
nych etapach konkursu.

zakończył się także etap parafialny 
(szkolny) plastycznego konkursu refor-
macyjnego. Do kolejnego etapu zakwa-

lifikowali się następujący uczniowie z 
klas od i do iii: Julia Drużkowska, sara 
Ćwięczek, Julia Lanc, anna twardzik, 
Jonatan wieroński, kuba rusz, mateusz 
macura, zaś w klasach od iV do Vi: mar-
cin raszka, zofia prachnio, patrycja mir-
ga, szymon michalik, Daniel michałek.

wielkim sukcesem zakończył się tak-
że już 17 ewangelicki turniej piłki noż-
nej halowej o puchar im. ks. andrzeja 
hauptmana. nasza cisownicka drużyna 
juniorów wywalczyła wspaniałe drugie 
miejsce, ulegając dopiero w finale druży-
nie z Jawornika. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

ADWentOWe SPOtKAnIe 
SenIORÓW   
w iii niedzielę adwentu, 13 grudnia 

nasz cisownicki kościół zapełnił się po 
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brzegi. Było to nabożeństwo spowied-
nio-komunijne przeznaczone w głównej 
mierze dla naszych seniorów. kazanie 
wygłosił ks. Jan kozieł, a w nabożeństwie 
uczestniczył także student teologii seba-
stian madejski. po nabożeństwie mia-
ło miejsce miłe spotkanie przy obiedzie 
w sali parafialnej. śpiewaliśmy pieśni, 
konfirmanci przedstawili mały epizod 
teatralny dotyczący świąt Bożego naro-
dzenia. nasza poetka helena wróbel jak 
zwykle przygotowała dla nas coś poucza-
jącego i wesołego: 

O Czasie, Czasie..?
kaj tak żyniesz? Lecisz jak szalony,
Lica starościom podorane, jak pługym 
zagony.
Jużeś zrobił swoji, że podziwać się do 
żdrzadła człowiek się boi!
przemijo tyn czas jak woda, kaj się po-
działa naszo uroda?

człowiek je życiym styrany, nadziejom 
goi swe rany. 
Dostojnie starość przeżywa, rodzinom 
wspomagany bywa.
szczyńście z uśmiychem na twarzy mu-
szymy sobie stwarzać
i nim bliźnich na co dzień zarażać.
czasie złapiemy cię za poły i posadzimy 
na ławie za dymbowym stołym. 
nie poskompiymy ci masła, miodu, ani 
mlyka,
bylebyś nom tak wartko nie uciekał. 
chcielimy zrobić sporo, zdziałali nie wiela,
nie zawsze my mieli z ciebie dobrego 
przyjaciela.
chocioż nie wiymy nic o jutrze, z łaski ży-
jymy z dnia na dziyń, 
ale zbawca nas prowadzi każdy o tym 
wie.

helena wróbel
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 Zbliża się koniec roku kalendarzowego, ale jednocześnie za nami są już prawie cztery 
miesiące roku szkolnego. I może pamiętacie też, że nie tak dawno rozpoczęliśmy nowy rok 
kościelny. Sporo wydarzeń związanych z różnymi kalendarzami jest już za nami lub niedługo 
się wydarzy. Ale czym jest kalendarz i skąd się wziął? Najprościej możemy powiedzieć, że 
kalendarz to umowny sposób odliczania czasu, który obowiązuje w danej społeczności czy 
kulturze. Kalendarz dzieli czas na powtarzające się, cykliczne okresy, które bardzo często są 
związane z cyklami występującymi w przyrodzie. Dlatego możemy podzielić kalendarze na: 
słoneczne, księżycowe i słoneczno – księżycowe.  

 Do kalendarzy słonecznych zaliczamy np. kalendarze chrześcijańskie czyli 
najpopularniejszy obecnie na świecie kalendarz gregoriański, którego używamy; czy 
kalendarz juliański, z którego korzystają między innymi wyznawcy prawosławia. Kalendarza 
księżycowego używają Żydzi, a kalendarz chiński jest kalendarzem słoneczno – 
księżycowym. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wpisz w kalendarz datę, miesiąc i dzień tygodnia swoich urodzin, 

które będą wypadały w nowym roku 2016. 

Kącik dla   
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 Skąd się wziął kalendarz gregoriański, którego obecnie używamy? Nazwę zawdzięcza 
papieżowi Grzegorzowi XIII, który zauważył, że kalendarz juliański (który swoją nazwę                  
i powstanie zawdzięczał Juliuszowi Cezarowi – rzymskiemu władcy) nie jest doskonały, bo 
nie zgadzał się kalendarzem słonecznym, co powodowało opóźnienia o jeden dzień na 128 lat 
wobec rzeczywistego ruchu Ziemi (o zależnościach upływu czasu od ruchu Ziemi wobec 
Słońca mogliście przeczytać w numerze 1/2015 Informatora Parafialnego). Jeden dzień 
opóźnienia wydaje się być czymś małym, szczególnie gdy wypada on na 128 lat! Ale papież 
wydaje w roku 1582 bullę, czyli swój urzędowy dokument, którą wprowadza do użytku nowy 
kalendarz, zgodny już z obserwacjami Słońca. Nowy kalendarz gregoriański od razy został 
przyjęty tylko przez cztery państwa: Polskę, Hiszpanię, Portugalię i Włochy. Ostatnie 
państwo – Grecja – nowy kalendarz przyjęło dopiero w 1923 roku czyli 341 lat po jego 
wprowadzeniu! Jednak kalendarz gregoriański też nie jest idealny. Myli się on o 26 sekund na 
rok względem ruchu Słońca, co daje opóźnienie 1 dnia na 3 322 lata. 

 Listopad roku 2015 był dla nas miesiącem szczególnym, bo wtedy rozpoczął się nowy 
rok kościelny.  

 
 

Oblicz dokładną datę rozpoczęcia obecnego roku kościelnego. 
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 Gdy przyjrzycie się schematowi roku kościelnego możecie zobaczyć, że dzieli się on 
na dwa półrocza – półrocze Pana i półrocze Kościoła. Półrocze Pana dzieli się na trzy okresy: 
okres Bożego Narodzenia, okres Wielkanocy i okres Zesłania Ducha Świętego.  

 

 

Okres Bożego Narodzenie obejmuje: okres Adwentu, 
oba święta Bożego Narodzenia, Święto Nadania 
Zbawicielowi imienia Jezus (które wypada 1 stycznia), 
Epifanię i od czterech do dziewięciu niedziel po 
Epifanii. 

 

                                                        

 

 

Do okres Zesłania Ducha Świętego wliczamy: 
Wniebowstąpienie Pańskie, oba święta Zesłania Ducha 
Świętego, Święto Trójcy Świętej. 

Pokoloruj symbole poszczególnych okresów roku Kościelnego. 

Półrocze Kościoła obejmuje od 23 do 27 niedziel po Trójcy Świętej. W tym czasie przypadają 
takie ważne święta jak: Dziękczynne Święto Żniw, Pamiątka Reformacji, Pamiątka Umarłych 
czy Niedziela Wieczności czyli ostatnia niedziela roku kościelnego.  

 Każdej z niedziel roku kościelnego przypisany jest tzw. kolor liturgiczny, który 
możemy zobaczyć przy ołtarzu czy ambonie na antepediach (paramentach), czyli kawałku 
tkaniny, w odpowiednim kolorze liturgicznym danej niedzieli. Wyróżniamy pięć, 
podstawowych kolorów liturgicznych, którymi są: 

 BIEL – oznacza czystość, niewinność, radość, prawdę i jest kolorem Boga. Używany 
jest w święta Jezusa Chrystusa, aniołów i Marii Panny; 

 CZERWIEŃ – to kolor miłości, męczeństwa, ognia, krwi, Ducha Świętego. Używany 
jest w święta Ducha Świętego, Kościoła, Pamiątkę Reformacji, apostołów                        
i męczenników; 

 ZIELEŃ – oznacza nadzieję na ponowne, rychłe przyjście Pana, jest też kolorem 
stworzenia. Używany jest w okresie poepifanijnym i po Trójcy Świętej; 

Okres Wielkanocy to: czas Pasyjny, Wielki 
Tydzień, Wielkanoc, pięć niedziel po 

Wielkanocy.
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 FIOLET – związany jest z pokutą i przygotowaniem, stosowany w Dzień Pokuty, 
okresie Adwentu i Postu; 

 CZERŃ – jest symbolem powagi, żałoby i śmierci. Używany jest w Wielki Piątek, 
Wielką Sobotę i podczas pogrzebów. 

Pokoloruj gwiazdki w odpowiadającej danemu świętu barwie liturgicznej. Podpowiedź 
znajdziesz w Śpiewniku Ewangelickim pod numerem 964 „Części zmienne nabożeństwa” 

 

 

 

 

 

 

 

             Jednak bez względu jakiego używamy kalendarza, czy w jakim okresie roku 
kościelnego czy szkolnego jesteśmy pamiętajmy, że Panem czasu jest nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus. To On nas prowadzi każdego dnia, każdego dnia się nami opiekuje, a my 
powinniśmy każdego dnia o Nim pamiętać, pamiętać o modlitwie i o tym, co przekazuje nam 
w swoim Słowie. Zresztą każdy rok kalendarzowy ma swoje biblijne hasło.  

 

Dziękczynne Święto Żniw  

Pamiątka Reformacji 

2. Niedziela w Adwencie 

Wielki Piątek 

Święto Epifanii 

Jak matka pociesza syna,       
tak Ja będę was pocieszał. 

Iz 66, 13 

Pokoloruj obrazek z Panem 
Jezusem, który wypowiada 

słowa biblijnego hasła    
roku 2016. 

Gabriela Sikora
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MICHAŁ SeRWet - PROteStAnt ZABItY 
PRZeZ PROteStAntÓW

w poprzednim artykule 
zająłem się postacią tomasza 
müntzera, zalicza się go do tak 
zwanej reformacji radykalnej. 
teologowie w wittenberdze 
spierali się z przedstawiciela-
mi tego skrzydła reformacji, 
ponieważ do głosu w tym ugru-
powaniu religijnym dochodziły 
osoby wzywające do zbrojnego 
ustanowienia królestwa Boże-
go na ziemi. reformacja szwaj-
carska, reprezentowana przez 
ulricha zwinglego (+1531r.) i 
potem Jana kalwina (+1564r.) 
również miała do czynienia z 
reformatorami, którzy byli ra-
dykalni i pragnęli wprowadzać 
w życie własne wizje kościoła. 
Jednym z nich był michał ser-
wet, hiszpański lekarz, prawnik 
i humanista. zmarł 27 paździer-
nika 1553, spalony w Genewie 
wyrokiem ewangelickiego sądu 
miejskiego. kim był michał serwet? czemu Jan kalwin wystąpił przeciwko temu 
reformatorowi i doprowadził do jego śmierci?

Młodość i studia. urodził się w małej hiszpańskiej miejscowości Villanueva 
w aragonii, w 1511 roku. wychowywał się w zamożnej rodzinie, w której wielu 
krewnych było urzędnikami państwowymi i kościelnymi. za namową ojca pod-
jął studia prawnicze w tuluzie. tam zetknął się po raz pierwszy z rodzącymi się 
nurtami naukowymi humanistycznymi. Jego nauczyciele piętnowali nadużycia w 
kościele oraz zachęcali do samodzielnego studiowania pisma świętego. w tulu-
zie serwet znalazł grupę studentów czytających Biblię oraz studiujących teologię 
scholastyczną. Już w wieku 14 lat opanował języki starożytne: łacinę, grekę i he-
brajski.

nastoletni michał serwet był dobrze zapowiadającym się prawnikiem, dla-
tego miał szansę służyć u samego cesarza karola V. na dwór wziął go znajomy 
jego ojca, spowiednik karola V, franciszkanin Juan de Quintan. udali się razem 
do włoch, na koronację karola V w 1530 r. serwet przeżył szok, gdy zobaczył, że 
wierni pragnęli ucałować stopy papieża, ponieważ widzieli w tym szansę uzyska-
nia odpusty na wiele lat. zrezygnował z cesarskiej służby i udał się do Bazylei, 
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szwajcarskiego miasta, które dopiero co przyjęło refor-
mację. Jan oecolampadius, miejscowy reformator przyjął 
serweta, który wyraził przed nim swoje wątpliwości co do 

boskiej natury chrystusa. oecolampadius uznał to za atak na chrystologię i po-
tępił nieuzasadnione ataki serweta na luteranizm. serwet nie zniechęcił się i w 
1531 r. opublikował swoją książkę „O błędach Trójcy ksiąg siedem”. ta została 

ostro skrytykowana zarówno przez 
katolików, jak i przez środowiska 
głównych nurtów reformacji.

Poglądy i więzienie. co kry-
tykował serwet? przede wszystkim 
podkreślał, że Biblia nie używa ter-
minu trójca święta. wypaczeniem 
teologii średniowiecza, było we-
dług hiszpańskiego myśliciela, to 
że zapomniała o człowieku Jezusie 
z nazaretu. serwet nie tylko powo-
ływał się na Biblię, korzystał też z 
pism tertuliana. pragnął w sposób 
zrozumiały dla każdego chrześcija-
nina mówić o chrystusie. serweta 
trudno jest określić jako konty-
nuatora wczesnochrześcijańskich 
poglądów arianizmu, czy adopcja-
nizmu. twierdził, że ariusz uczynił 
z chrystusa nowe stworzenie, któ-
re jest ponad człowiekiem. serwet 
powtarza za tertulianem, że tytuł 

„chrystus” jest z natury rzeczy określeniem człowieka. serwet powiada: Jezus 
jest człowiekiem pomazanym przez Boga, by stał się naszym Bogiem. 
ten syn – Jezus chrystus jest obdarzony boskością, na zasadzie zjednoczenia z 
Bogiem.

po pobycie w Bazylei udaje się do strasburga, jest tam pod wpływem ana-
baptystów i spirytualistów. wydaje „Dialogi o trójcy”, które wpadły w ręce de 
Quintana, niegdysiejszego protektora serweta. franciszkanin zakazuje sprzeda-
ży książki swojego ucznia i nasyła na niego inkwizycje, która od 1532 r. depcze 
hiszpanowi po piętach. reformator postanowił wyjechać i ukryć się we francji, 
gdzie zajął się medycyną, geografią i astrologią. Jako pierwszy odkrył płucne krą-
żenie krwi, przez co jest też często nazywany lekarzem. zajmując się astrologią 
naraził się władzom uniwersytetu paryskiego, musiał przeprowadzić się do Vien-
ne, gdzie otworzył zakład drukarski.

w Vienne opracował i wydał nową edycję Biblii pagnina, niemal dosłowne-
go tłumaczenia z języków oryginalnych na łacinę. w przedmowie podkreślił, że 
księgi starego testamentu należy interpretować z punktu widzenia historii sta-
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rożytnej, a nie z punktu widzenia chrześcijańskiej chrysto-
logii. taka teza dziś w biblistyce jest czymś oczywistym, 
wówczas uznawano to za bluźnierstwo. serwet prowadził 

żarliwą korespondencję z Janem kalwinem, który go coraz bardziej nienawidził. 
serwet ostro krytykował genewskiego reformatora za  naukę o predestynacji i 
chrzest niemowląt. w trakcie pobytu w Vienne korespondował też z innymi teo-
logami, którym często zarzucał tryteizm i bezrefleksyjną wiarę w tzw. trójgłowe-
go cerbera. natomiast lutrową naukę o usprawiedliwieniu zwalczał za negowa-
nie potrzeby wiary aktywnej.

opublikowanie dzieła doprowadziło do aresztowania serweta przez inkwizy-
cję w 1553 roku. zdradził go mieszanin genewski, przyjaciel kalwina – wilhelm 
de trie. Dostarczył on inkwizycji korespondencję serweta z kalwinem oraz ostry 
komentarz serweta do „Instytucji” - życiowego dzieła Jana kalwina. serwet tra-
fia do lochu inkwizycji, stamtąd w niewyjaśnionych okolicznościach udaje mu się 
zbiec i trafia do Genewy. miejscowe ewangelickie władze natychmiast go aresz-
tują w trakcie niedzielnego nabożeństwa.

Herezja i kara. rozpoczął się długi proces o herezję. w czasie śledztwa 
zapytano o zdanie kościoły z różnych miast. wszyscy opowiedzieli się za potę-
pieniem serweta i karą śmierci. oskarżano go prze wszystkim o krytykę trójcy 
świętej oraz chrzest niemowląt. serwet powoływał się na wczesnochrześcijań-
skiego pisarza - Justyna męczennika, który nie używał terminu trójca święta. 
Jan kalwin przedstawił hiszpańskiemu teologowi grecką edycję pisma Justyna, 
w której to termin „trójca” występuje. Dziś uważa się ten fragment za późniejszy 
dodatek, który starał się „uortodoksyjnić” nauczanie Justyna. argument kalwina 
skompromitował serweta, który okazał się ignorantem.

26 października 1553 r. michał serwet, wyrokiem sądu miejskiego w Genewie, 
został winnym herezji przeciw trójcy świętej i chrzczeniu dzieci. Był protestan-
tem spalony na protestanckim stosie. przeciwnicy procesu i wydanego wyroku 
dowodzili, że spalenie człowieka na stosie za jego poglądy oparte na Biblii, nie 
różni się niczym od metod stosowanych przez katolicką inkwizycję. sam serwet 
w trakcie procesu domagał się śmierci kalwina i konfiskaty jego dóbr, co nie róż-
niło go od genewskiego reformatora. kalwin wydał w 1554 r. „Obronę prawdzi-
wej wiary przeciwko strasznym błędom Michała Serweta”, w niej wykazywał, 
że spalenie serweta było aktem zbawiennym i miłym Bogu. argumentował to 
tym, że herezja uderzająca w trójcę świętą, dotyka Boga, przez co jest szczegól-
nie niebezpieczna i demoniczna.
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michał serwet dotknął wrażliwego miejsca w teolo-
gii. próbował dotrzeć do pierwotnego chrześcijaństwa, 
niespaczonego późniejszymi wpływami filozofii. starał 

się wytłumaczyć skomplikowane rzeczy prostymi słowami. Jego postać skłania 
do odwagi i poszukiwania prawdy w piśmie, bez względu na to gdzie ona może 
poprowadzić. Był dzieckiem swojej epoki i zginął jak na tę epokę przystało. na 
szczęście dzisiaj żyjemy w lepszych pod tym względem czasach, gdzie tolerancja 
i wolność sumienia są rzeczami fundamentalnymi. Jednak te rzeczy zawdzięcza-
my tylko i wyłącznie reformacji XVi wieku. ona mimo swoich błędów i słabości 
otwarła nowy rozdział w historii świata i teologii. reformacja pochłonęła wiele 
istnień, wśród nich znalazł się michał serwet, dla jednych heretyk, dla innych 
męczennik, dla mnie jest on zwykłym człowiekiem szukający prawdy. Jego po-
stawa może być dla nas inspirująca do codziennego reformowania naszego życia, 
a także być ostrzeżeniem przed pochopnym skazywaniem drugiego człowieka na 
potępienie.

                                                                                        sebastian madejski

śmierć serveta wywołała wiele protestów w europie, stała się koronnym 
argumentem dla zwolenników wolności religijnej, którzy poczęli się domagać, 
aby nikogo więcej nie zabito z powodu innych przekonań religijnych. na przy-
kład włoski poeta camilo renato, pisząc o postępowaniu kalwina, stwierdził: 
„ani Bóg, ani Jego duch nie wskazał takiego postępowania. chrystus nie trak-
tował w ten sposób ludzi, którzy się z nim nie zgadzali”. natomiast francu-
ski humanista sebastien castellion pisał: „zabicie człowieka nie jest obroną 
doktryny, tylko zabiciem człowieka”. także sam servet powiedział: „skazywa-
nie ludzi na śmierć tylko dlatego, iż błędnie tłumaczą jakąś naukę biblijną, to 
moim zdaniem poważna sprawa; przecież wiadomo, że nawet wybrani mogą 
zostać wprowadzeni w błąd”. z historycznego punktu widzenia servet zginął 
po to, by każdy obywatel współczesnego społeczeństwa zyskał prawo do wol-
ności sumienia”.

Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:

CHRZtY:
alan Bujok          04.10.2015
michał Drózd      11.10.2015
marek Dorighi     18.10.2015
iga małecka         08.10.2015
nina polok           08.10.2015

śLUBY:
sylwia malec  
robert mikler        18.10.2015 
Dorota sikora  
oskar winkler       24.10.2015

POGRZeBY:
ś.p. Jan kasafir                  15.10.2015
ś.p. wanda Błaszczyk        25.11.2015
ś.p. edward marekwica     04.12.2015 

JUBILACI: (od 65.l)
Jerzy michalik       l.75
emilia sikora        l.70
maria polok           l.65
helena wróber      l.80
wanda Jaworska    l.70
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1% na Organizacje Pożytku Publicznego 
 

Drodzy Parafianie, Siostro i Bracie!!! 
 

 Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy 
zwraca się do tych z Państwa, którzy zamierzają złożyć roczne rozliczenie      
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. o przekazanie      
1% podatku dochodowego na rzecz Diakonii Kościoła E-A w RP. Jeśli w 
rubryce cel szczegółowy napiszą Państwo: Diakonia Parafii w Cisownicy, 
przekazana kwota trafi do naszej Parafii.  
 Wsparcia tego udzielić można poprzez wypełnienie części: I oraz J 
zeznania PIT-37 w sposób wskazany poniżej (lub odpowiednio zeznanie PIT-36, 
PIT-36L, PIT-38 i PIT-39). Uzyskane środki wykorzystane zostaną na 
kontynuowanie działań naszej Diakonii Parafialnej. 
 

 
Przekazanie 1% podatku dochodowego nie powoduje zwiększenia 

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

    Za wszelkie przekazane kwoty z góry serdecznie dziękujemy. 
 
                                                                         Rada Parafialna                      

3 840 

2 580 
1 260 

0000260697 38 zł 40 gr 

DIAKONIA PARAFII W CISOWNICY 

1% na Organizacje Pozytku Publicznego
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w dniu 24 listopada w kancelarii notarialnej pani marii majewskiej sporządzony 
i podpisany został akt notarialny zakupu działki  nr 57/12 w Cisownicy na 
mocy którego Parafia e-A w Cisownicy stała się właścicielem w/w działki 

o powierzchni ok. 20 arów (dokładnie 
2118m2). wpłacona została także 
pierwsza rata tj 60 000 zł.
Drugą ratę w wysokości 30 000 
zł musimy wpłacić do 30 kwietnia 
2016r., a trzecią ratę, również w 
wysokości 30 000zł do 30 czerwca 
2016r. powinniśmy więc zebrać 
jeszcze 60 000 zł. czy damy radę to 
zrobić? 
Drodzy! Jeśli wszyscy z otwartym 

sercem podejdziemy do sprawy, to wierzę, że damy rady! zbierzemy tyle ile trzeba. 
prośmy w modlitwach naszych, aby Bóg przyznał się i pobłogosławił tę sprawę.
Do tej pory zebraliśmy na listę i konto: 39 890 zł. (z czego 30 000 zostało 
wpłacone w pierwszej racie. na dziś mamy więc ok. 10 000 zł. tak więc 
do 30 czerwca powinniśmy zebrać jeszcze 50 000 zł) 
zbiórkę będziemy prowadzić przez cały 2016 rok.
pieniądze można wpłacać na:
•	 listę w kościele lub w kancelarii parafialnej, 
•	 rejonowym, którzy w czasie pasji (marzec 2016) będą odwiedzać nasze domy, 

aby ci, którzy rzadko uczęszczają na nabożeństwa też mieli szansę dołożyć się z 
swoją ofiarą, 

•	 lub na osobne konto przeznaczone tylko na ten cel, 
Specjalny numer konta:   96  8113  1020  2002  0001  6375  0002

Odbiorca: Parafia e-A Cisownica,  tytułem: działka
ZA KAżDY DAR SeRCA SeRDeCZne BÓG ZAPŁAĆ!

rada parafialna

 ZBIeRAMY PIenIĄDZe nA ZAKUP DZIAŁKI

HOSANNA
3 styczeŃ 2016 – nieDzieLa – g. 9:00 - kościóŁ w cisownicy 

zapraszamy wszystkich na nabożeństwo rodzinne podczas którego 
gościć będziemy, tradycyjnie już zespóŁ hosanna z GoLeszowa!!!

wszystkich serdecznie zapraszamy!
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Wieczór  ze sztuką i kolędą!!!

17 styczeń 2016r., g. 16:00  (sala parafialna)

Wystąpią:
Uczniowie SP w Cisownicy ze sztuką: „1:0 dla nieba”

Chór „Laudate” z Bładnic
Chór i chórek z naszej parafii

                            Serdecznie zapraszamy!!!
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INFORMACJE    PARAFIALNE

CO, GDZIE, KIEDY:

ŚWIĄTECZNE NABOŻEŃSTWA

WIGILIA

24.12

BOŻE 
NARODZENIE

25.12

II DZIEŃ 
ŚWIĄT
26.12

NIEDZIELA 
PO B.N.

27.12

STARY 
ROK
31.12

NOWY 
ROK
01.01

II NIEDZ
PO B.N.

03.01

22:00 10:00 9:00 09:00 17:00 10:00 9:00

 

KANCELARIA  PARAFIALNA
ŚRODA PIĄTEK

15:00-18:00 9:00-12:00

POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI, JEŚLI TYLKO JESTEM 
NA TERENIE PARAFII - SERDECZNIE ZAPRASZAM!

STAŁE COTYGODNIOWE SPOTKANIA

NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE  godz. 9:00
PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE
DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE 

ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GODZINA 
BIBLIJNA

g. 18:00
             

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)  g.17:00

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW  

g. 16:30 PRÓBA 
CHÓRKU

DZIECIĘCEGO
g. 15:00SPOTKANIE KOBIET 

(OSTATNI CZWARTEK 
MIESIĄCA g. 18:00)

SPOTKANIE MŁODZIEŻY
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, Leszek Kluz, ks. Marek Twardzik 

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