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Ks. Andrzej Buzek
ŚWIĘTO ŻNIW
Błogosławiło niebo ziemi,
Zwieźliśmy z pola kłosy zbóż,
Więc Panu chwały pieśń nucimy,
Że zsyła słońca, strzegł od burz.
Opustoszałe leży pole,
Po pracy spocznie nasza dłoń,
W ołtarzu wiszą kłosów zwoje,
Swą twarz, ku nam Panie skłoń.
Sercem Ci całym dziękujemy,
Ochraniasz, żywisz, strzeżesz nas;
Corocznie z łaski Twej żyjemy,
Czy szczęście lśni, czy grozy czas.
Przyjmij więc, Panie, dziękczynienie
I nadal zsyłaj chleb i krzyż;
Zaświeci słońce, przyjdą cienie,
Ty wiedź nas naprzód, podnoś wzwyż.
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DZIĘKCZYNIENIE!!!
Dziękczynienie za wszystkie dary
Bożej miłości wyraża od wieków pieśń
przekazana w jednym z najstarszych dokumentów starożytnych chrześcijan Didache: „Dziękujemy Ci Ojcze nasz, Tobie
chwała na wieki".
A pisarz Bolesław Prus w powieści pt.
Faraon ukazał na pięknym przykładzie
modlitwy dziecka, jak ważne i cenne jest

dziękczynienie i że w dziękczynieniu nie
ma sprzeczności interesów. Mianowicie,
faraon pod postacią srebrnych ptaków
ujrzał modlitwy, które się wzajemnie wykluczały. Rolnik prosił, by gleba osuszyła
się na tyle, aby mógł wyjść z zasiewem,
a rybak by wody Nilu nie opadały nigdy.
Młynarz prosił o wiatr napędzający jego
młyn, a ogrodnik, by wiatr nie strącał
mu owoców. Wędrowiec pustyni prosił o wiatr północny, który przyniósłby
mu kroplę wody, a żeglarz o wiatr południowy przynajmniej przez tydzień.
Te wszystkie modlitwy uderzały z całej
siły na siebie i nie docierały do tronu
Najwyższego. Jedynie modlitwa dziecka
wdzięcznego za wszystko dotarła do Boga
i zaśpiewała: „A za wszystkie dobre
rzeczy, które nam darowałeś niech
wszyscy kochają Cię tak jak ja i lepiej ode mnie, bom jeszcze mały i
nie uczyli mnie mądrości”.
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Dziękczynienie! Plony nasze wyrosły
przez deszcz nawilżający nasze pola, oraz
dzięki promieniom, energii słońca. To
wszystko dał nam Bóg! Za to chciejmy mu
dziękować! Ojciec Kościoła Ireneusz powiedział kiedyś: „iść za światłem, to tyle
samo, co być zanurzonym w świetle”. Ci,
którzy chodzą w świetle, nie oświecają
przecież światła, lecz światło ich oświeca i
opromienia. Oni sami nic nie przydają
światłu, otrzymują zaś od niego to dobrodziejstwo, że poruszają się w jego
blasku. Podobnie ma się rzecz z naszą
służbą, wiarą i trwaniem w Bogu. On,
Bóg nic od nas nie potrzebuje. Tym
jednak, którzy idą za Nim, wierzą
Mu i trwają w Nim, Bóg daje życie,
nieśmiertelność, zbawienie i wieczną

chwałę. Udziela im swoich darów doczesnych i wiecznych. Dziękuj za to Bogu!
Jeżeli zaś wymaga od ludzi trwania w
Nim, to robi to dlatego, że będąc dobry i
miłosierny, pragnie udzielać swoich dobrodziejstw tym, którzy są Mu wierni. O
ile bowiem Bóg nie potrzebuje nikogo i
niczego, o tyle człowiek nie obejdzie się
bez wspólnoty z Bogiem. Dlatego, jak
napisał inny z Ojców Kościoła, trwajmy
w Bogu: „jak spragniony człowiek, który
pije wodę ze źródła. Raduj się nasyceniem i nie smuć się, że obfitość przera-

sta twe pragnienie. Kto pragnie, ten pije
z radością i nie smuci się, że nie potrafi
wypić źródła. Jeśli ugasisz pragnienie
nie wyczerpując źródła, możesz zeń pić
ponownie, gdy tylko zapragniesz. To co
osiągnąłeś i zabrałeś jest już twoją własnością, a to co zostało, również czeka na
ciebie. Dziękuj za to Bogu!".
Wielkim i bezcennym darem, jaki
otrzymaliśmy w naszym świadomym życiu wiary, jest modlitwa, której nauczyli nas najbliżsi. Modlitwa, dzięki której
możemy nie tylko prosić, ale przede
wszystkim dziękować Bogu, chwalić Go
i uwielbiać, a przez to rozwijać własną
relację z Bogiem. Zrastać się z Nim i w
Nim trwać, gdyż tylko drzewo, które rośnie, żyje. A każdy z nas jest jak liść na
drzewie na wiosnę. Liść wyrasta i żyje
tylko dzięki czerpaniu ożywczych soków

z pnia. Gdy liść czerpie soki z pnia, to
może kąpać się w deszczu, ogrzewać się
promieniami słońca, może pieścić go
wiatr. Ale jeśli nie będzie czerpał tych
soków, to postrzępi go deszcz, spiecze go
słońce i oderwie wiatr i uschnie i zgnije.
Trzymającym się Boga, wszystko obraca
się ku dobremu. Dziękujmy za to Bogu!
Pamiętajmy, bez wiary potykamy się
o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry.
Życia nie da się oszukać, jak nie da się
oszukać ziemi. Jeśli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty. Nie jest dobrze,
gdy w plonach naszych przedsięwzięć
szukamy tylko dobra dla siebie i swego
interesu, zwłaszcza ze szkodą bliźnich.
Dlatego siejmy ziarno miłości, uprawiajmy je modlitwą i wiarą, aby wyrosło dobro. I dziękujmy za to Bogu! Amen.
ks. Marek Twardzik

PEWNOŚĆ W NIEPEWNOŚCI
Każdy człowiek, na różnym etapie
swego życia, posiadał lub posiada jakieś
marzenia. Małe dziecko często pragnie
zostać wybitnym sportowcem, policjantem, czy też po prostu w szybkim tempie
stać się dorosłym. Uczniowie chcą zdać
egzaminy, maturę, ukończyć studia. Dorosłym zdarza się marzyć o dobrze płatnej
pracy, w której mogliby się spełniać, założeniu rodziny czy też wybudowaniu domu. W końcu osoby
w podeszłym wieku, skupiają się
często na swoim zdrowiu, czy też
trosce o potomstwo. Nie ma reguły. Każdy z nas ma inne aspiracje
i marzenia. A czy w tych naszych
pragnieniach jest także miejsce dla życia wiecznego? Czy jednym z naszych
największych, najskrytszych marzeń jest
właśnie marzenie o zbawieniu?

W książce „Mały Książę” autorstwa
francuskiego pisarza i poety Antoine’a
de Saint-Exupery’ego możemy znaleźć
takie słowa: Dobrze widzi się tylko
sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To zdanie, w perfekcyjny sposób, przedstawia różnicę
pomiędzy człowiekiem a Bogiem. My po-

trafimy dostrzec bliźniego, jego uczynki,
zewnętrzną formę. To wszystko, co chce
nam przekazać. Jednak na tym nasze
poznanie się kończy. Serce i umysł staINFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016
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nowią zagadkę. Nie jesteśmy w stanie
wniknąć w drugiego człowieka i w stu
procentach zgłębić jego uczucia, myśli.
Stwórca zaś zna je wszystkie. Przed Nim
nie ma żadnej tajemnicy. Możemy zakładać maski przed innymi. Możemy czynić
tak, by przypodobać się najbliższemu
otoczeniu, nawet gdy jest to sprzeczne z
naszymi zasadami. Jednak nie potrafimy
ukryć się przed Bogiem. Jego nie oszukamy. Najważniejsze jest niewidoczne
dla oczu. Dlatego też to Ojciec w niebie
decyduje o tym,
kto będzie zbawiony, ponieważ On
potrafi dostrzec to
co najważniejsze.
Potrafi
dostrzec
całego człowieka,
z wszystkimi jego
wadami, ale także
zaletami. Ludzkie
oko często skupia
się tylko i wyłącznie na tych pierwszych.
Jest zawodne. Nie do nas należy rola arbitra.
Czym jest marzenie o życiu wiecznym? Dzisiejszy świat coraz częściej odpowiada następująco: bajką, która tak
naprawdę nie istnieje. Zwykłym wymysłem człowieka, nie mającym żadnego
pokrycia w rzeczywistości. Pokaż dowód,
a uwierzę. Tego typu komentarz nie jest
rzadkością. Chrześcijański mówca Bill
Johnson powiedział, że: Nasze marzenia nie są niezależne od Boga, wręcz
odwrotnie, istnieją ze względu na Niego. Warto w życiu je mieć. Oczywiście
nie wszystkie się spełniają, tak jakbyśmy
tego oczekiwali. Jednak wieczne obcowanie z Bogiem jest czymś więcej, niż
tylko marzeniem, ponieważ zawiera w
sobie aspekt pewności. Jeśli wierzymy
w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
Chrystusa. Jeśli wierzymy w to, że cały
7
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czas jest obecny i wspiera człowieka na
jego drogach życiowych, to wtedy zbawienie nie jawi się, jako dobra bajka na
dobranoc, ale w stu procentach wiarygodna rzeczywistość. Do wiecznej radości potrzeba tylko wiary, łaska jest nam
dana za darmo.
Wiara w Boga wcale nie oznacza wyzbycia się wszelkich problemów. Nie jest
równoznaczna z utopijnym światem,
gdzie wszystko jest piękne i doskonałe.
Jednak, choć nie gwarantuje nieustającego
szczęścia
w ziemskiej egzystencji, proponuje
coś o wiele więcej, a mianowicie
wieczne szczęście.
Przy nim wszystko
inne tak naprawdę nie ma żadnego
znaczenia. Ofiara
Chrystusa była jednorazowa. Nie ma potrzeby jej powtarzać. Wlała w serca ludzkie nadzieję, która jest niezbędna w życiu. Jezus zdejmuje
z nas ciężar winy i uczucie oddalenia od
Boga. Przyszedł, aby nam powiedzieć, że
drzwi do obecności Bożej stoją otworem,
niezależnie od tego, jacy jesteśmy.
Nie możemy być pewni o swoją pracę.
Nie możemy być pewni o własne zdrowie.
Nawet nie możemy być pewni kolejnego
dnia, czy się obudzimy, czy wszyscy nasi
bliscy będą z nami. Niepewność jest stałym elementem naszego życia, tu na Ziemi. Jednak w tej, wydawać by się mogło,
beznadziei, pojawia się nadzieja. Jest
nią krzyż Chrystusa, oferujący każdemu
człowiekowi życie wieczne, w radości i
niekończącym się pokoju. W świecie bez
bólu i łez. Dla wierzących graniczy ze stu
procentową pewnością. Czy warto zaufać
tej prawdzie? Amen.
Samuel Gogółka

DEBORA – SĘDZIA I PROROKINI

Dzieje Izraela po śmierci Jozuego
były czasem bardzo trudnym. Naród
osiedlił się w ziemi kananejskiej, ale nadal zamieszkiwały tam plemiona, które
były wrogo nastawione do Izraela. Dlatego Jozue pod koniec swojego życia w
mowie pożegnalnej, dostrzegając niebezpieczeństwo z bliskiego sąsiedztwa
pogańskich plemion przypomina, wręcz
ostrzega swój naród przed odstępstwem
od Boga: „Abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze
pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali ani na nich
nie przysięgali, nie służyli im i nie
oddawali im pokłonów, Tylko do
Pana, Boga waszego lgnijcie tak,
jak czyniliście do dnia dzisiejszego”/ Joz 23,7,8/. Po jego śmierci i całego pokolenia, nastało nowe pokolenie,
które nie widziało tych wszystkich wielkich dzieł i cudów Boga, które towarzyszyły Izraelowi podczas wyjścia z Egiptu i wędrówki przez pustynię. Z czasem
jednak zapomnieli o słowach przestrogi,
wielokrotnie porzucali swojego Boga i
oddawali pokłon bożkom ludów sąsiednich. Ponosili za to tragiczne skutki, po-

nieważ byli często przez nich ciemiężeni
i rabowani.
Aby ratować swój naród Bóg powołuje mężczyzn i kobiety, którzy pod jego
kierunkiem wyprowadzają naród z nieszczęścia. Przed czasami królów izraelskich, do tego zadania Bóg powołuje
sędziów. Sędziowie nie tylko rozstrzygali
sporne i trudne sprawy, byli też prorokami, czyli pośrednikami między Bogiem a
jego ludem. Sędzia w tych czasach sprawował również najwyższą funkcję. To on
panował i rządził.
Debora była jedyną kobietą wśród
dwunastu sędziów, którzy rządzili krajem w okresie między Jozuem a czasami królów izraelskich. Została powołana
do tego zadania przez samego Boga. Nie
wiemy w jaki sposób przebiegało przekazywanie tego najwyższego stanowiska.
Prawdopodobnie jej poprzednik Ehud
wskazał ją z woli Boga. Jej siedzibą była
wyżyna Efraim między Ramą i Betelem.
To tam przychodzili do niej Izraelici. I
chociaż w tamtych czasach kobiety nie
sprawowały funkcji publicznych, nie były
przywódczyniami, ona jednak była uznana przez swój naród i cieszyła się wielkim
poważaniem.
W czasie jej rządów Izrael został okupowany przez Jabina króla Kanaanu.
Wodzem jego wojska i prawą ręką był
Sysera, który dowodził ogromną i dobrze
uzbrojoną armią. Z Pieśni Debory/ Sdz
5/ dowiadujemy się, że życie codzienne
powoli zamierało. Dziewięćset żelaznych
wozów bojowych było postrachem wśród
ludzi. Drogi stawały się niebezpieczne.
Karawany kupieckie omijały główne
trakty, a piesi chodzili ukrytymi drogami.
Wszędzie panował strach i bezradność. I
tak było przez dwadzieścia lat. Z wyżyny
INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016
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Efraim, gdzie Debora pełniła swoje obowiązki, widziała swój lud, który przychodził do niej ze skargami. Jako prorokini
modliła się o swój naród wczuwając się
w jego tragiczne położenie. Przeczuwała,
że jej rola w tych trudnych czasach nie
ograniczy się tylko do modlitwy i rozsądzania trudnych spraw.
We właściwym czasie, który zainspirował sam Bóg, postanowiła działać.
Jako kobieta była świadoma, że chociaż
sprawuje najwyższy urząd, to nie ona
stanie na czele wojsk. Przekazała to zadanie Barakowi, zwracając się do niego
takimi słowami: „Oto tak nakazuje
Pan, Bóg Izraela: wyrusz i pociągnij na górę Tabor,
a weź ze sobą dziesięć tysięcy mężów
z synów Naftaliego
i z synów Zebulona. Ja zaś ściągnę
ku tobie nad potok
Kiszon Syserę, wodza wojska Jabina
wraz z jego wozami
i z jego zgiełkliwą
gromadą i wydam
go w twoją rękę”/
Sdz4,6,7/. Decyzję jednak o podjęciu przygotowań do bitwy Barak
uzależnił od obecności
Debory: „Jeżeli ty pójdziesz ze mną,
to pójdę” /Sdz.4,8/. Jako prorokini
była głosem Boga i duchowym przywódcą, a jej obecność była tożsama z obecnością samego Boga. Jej rolę i znaczenie
Barak uznał i przyjął z wiarą. Ona z kolei
była przekonana, że fizyczne przywództwo bardziej należy do mężczyzny. Oboje wypełniają swoje role powierzone im
przez Boga i są doskonałym przykładem
współpracy w wykonaniu Bożego zadania. Zwycięstwo Izraelitów nad Kananej9
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czykami jest opisane w księdze Sędziów
jako pieśń Debory. W niej poznajemy
szczegóły tego zwycięstwa. Wydarzenia
rozegrały się na górze Tabor i w dolinie
potoku Kiszon. Potok Kiszon jest rzeką
okresową, a jego korytem płynie zazwyczaj niewielki strumień. Po burzy lub
dłuższym deszczu wody potoku gwałtownie wzbierają i zamieniają się w rwącą
rzekę. Jak dowiadujemy się z „Pieśni Debory” Bóg stanął po stronie Izraela wywołując potężną ulewę nad rzeką. Taka
ulewa rozmoczyła grunt w dolinie rzeki i
spowodowała, że żelazne rydwany ugrzęzły w błocie i stały się śmiertelną pułapką
dla żołnierzy Sysery, a sam wódz musiał
pieszo uciekać i zginął
z ręki kobiety Jael. W
ten sposób skończyły
się lata niewoli. Izrael był wolny „I miała
ziemia spokój przez
czterdzieści lat”/Sdz
5,31/.
Zwycięstwo Izraelitów jest opisane jako
„Pieśń Debory”, bo
zwycięstwo trzeba wyśpiewać. „Ja Panu, ja
śpiewać będę, grać
będę Panu, Bogu
Izraela” /Sdz5,3/ Jest
to jeden z najstarszych
utworów poetyckich w Biblii. To pieśń
uwielbienia dla Boga, Boga wszechmogącego, który doskonale panuje nad
swoim stworzeniem, rządzi i kieruje pogodą. Pieśń wyraża również wdzięczność
za obecność Boga pośród swojego ludu i
jego zbawcze dzieła. Rozsławia odwagę
Baraka syna Abinoama, oraz nie zapomina o zwykłych żołnierzach z różnych plemion, którzy mieli udział w zwycięstwie.
Sama Debora nie przypisuje sobie chwały, ale określa się jako „matka Izraela”,

tj., ta która troszczy się o swoje dzieci,
dzieci Izraela.
Księga Sędziów pokazuje nam, że
powodzenie i dobrobyt Izraela w Ziemi
Obiecanej był uzależniony od posłuszeństwa Bogu, który dał jasne i konkretne
prawa. Niestety po latach pokoju i dostatku następne pokolenia odchodziły od
Boga. Gdyby jednak nie Boża miłość, Jego
wierność i niezmienność naród nie ocalałby. Za każdym razem, kiedy wpadali w
niewolę i byli uciskani, to Bóg powoływał
wybawiciela /tutaj sędziów/ i za jego po-

średnictwem wyzwalał swój lud. Historie
upadku, odejścia od Boga i związane z tym
nieraz bolesne konsekwencje stale się powtarzają i to zarówno w istnieniu całych
narodów, jak i w życiu pojedynczego człowieka. Bóg jest stale obecny i zaangażowany w nasze życie. Dał nam swoje słowo:
”I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” /Ps
50,15 / To zawołanie Boga, który skłania
się do nas i ofiaruje swoją pomoc. I tylko
od naszej decyzji zależy czy ją przyjmiemy.
Henryka Szarzec

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
„CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY
WYSŁAWIAJCIE GO WSZYSTKIE LUDY!!!”
10 kwietnia 2016r., kościół w Cisownicy wypełnił się dziećmi, chórzystami z całego
okresu tj. 35 lat istnienia Chórku Dziecięcego. W ten szczególny dzień pragnęliśmy
dziękować Bogu modlitwą i pieśnią za Jego prowadzenie i błogosławieństwo. Swym
radosnym śpiewem przywitał nas Chórek Dziecięcy "SERDUSZKA" z Bładnic prowadzony przez panią Elżbietę Śliwkę. Dziękujemy za przekazanie tak głębokiej treści
słów poprzez pieśń, niech Pan Bóg Was dalej błogosławi w tym dobrym zasiewie.
Miłą niespodzianką były
wykonane pieśni i utwory muzyczne na różnych instrumentach przez cisownickie dzieci.
Życzymy Wam dalszego rozwijania talentów i dziękujemy za
ten radosny przekaz.
Poprzez multimedialną prezentację mogliśmy odszukać
się na zdjęciach i wrócić wspomnieniami w różne okresy 35
lat, jeszcze raz będąc dorosłymi,
stać się dziećmi i pomarzyć…
Za ten miły akcent prezentacji
dziękujemy panu Zbyszkowi
Szklorz. Wzruszającą chwilę przeżyliśmy gdy na zakończenie koncertu wszyscy chórzyści Cisownickiego Chórku Dziecięcego z 35-ciu lat stanęli przed ołtarzem i zaśpiewali wspólnie pieśń "Panie Jezu tyś Królem naszym", niejedna łza zakręciła się w oku.
Zaś po koncercie w parafialnej salce przy kawie i herbatce mogliśmy wzajemnie
ze sobą porozmawiać, wpisać sie do kroniki, posmakować pysznych ciast upieczoINFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016
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nych przez rodziców obecnych chórzystów, za co Wam serdecznie dziękujemy. Nie
wszyscy chórzyści mogli być razem z nami w tym pięknym dniu z uwagi na pracę za
granicą. Dziękujemy za pamięć, Wasze życzenia i modlitwę. Wszystkim chórzystom
życzymy Bożego prowadzenia i błogosławieństwa. Serdecznie dziękujemy księdzu
Markowi Twardzikowi za opiekę nad chórkiem i piękne poprowadzenie koncertu.
Halina Macura i Joanna Starzec
SŁOWO PISANE MA WARTOŚĆ PONADCZASOWĄ…
- wystawa Małej Książnicy Cisownickiej dotycząca zapisków robionych w starych Bibliach, Postyllach, Kancjonałach, kalendarzach.
Warto było odpowiedzieć na serdeczne zaproszenie i przyjść 23 kwietnia br. do
salki parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy. To swoiste centrum
kultury, które pobudza do myślenia, do działań. Zaproszonych przywitał tamtejszy
proboszcz ks. Marek Twardzik, a okolicznościowy wykład wygłosił kierownik Zakładu Teorii i Badań Kultury Współczesnej, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Jan
Kajfosz.
„Kultura tradycyjna na
Śląsku Cieszyńskim, czyli czego może nas nauczyć
świat naszych przodków” to
temat niewątpliwie ciekawego wystąpienia o potrzebie
nauki i znajomości pisma.
Pozornie
przewyższamy
naszych pradziadków pod
wieloma względami, jednakże przedstawione informacje unaoczniły ważkość
piśmiennej rewolucji na Ślą-

sku Cieszyńskim, nie tylko w reformie kościoła, gdzie literatura
protestancka, nielegalna, ukrywana po domach i w leśnych
dziuplach, była okazją do budowania tożsamości, ale również
decydowała o „być lub nie być”.
Polskie tłumaczenia Lutra
(sprowadzane z Niemiec), tajne
spotkania, papier, pióro i atrament tworzyły swoiste środowisko, do którego każdy się garnął.
Książka niezrozumiała była bez11
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użyteczna, dlatego kładziono nacisk na edukację. W konspiracji przepisywano i powielano egzemplarze po polsku. W wiejskich chatach powstawały nawet pamiętniki
chłopskie, zapisywano ważne wydarzenia: kiedy kto umarł, kiedy się urodził, kiedy
zasiewano, jaka była pogoda... To jednoznacznie świadczy o skali umiejętności czytania i pisania. Podstaw uczono na tekstach religijnych, właśnie w zaciszu domowym.
Daje się zauważyć, jak wielkie przywiązanie mieli ludzie w tamtych czasach do słowa
napisanego. Sobotnie spotkanie zebrało sporo zainteresowanych. Było okazją wystawienia listów i różnych odręcznych zapisków w starych kalendarzach, książkach i
Bibliach.
Dziś w rozwoju cywilizacyjnym jesteśmy dalej, ale z trudem przychodzi nam zrozumienie technicznego słownictwa prostej instrukcji. Wykładowca zwrócił uwagę, że
druk doprowadził do konsolidacji kultury. I chociaż funkcjonował język elit, język
urzędowy, dialekt ludzi prostych – nie odzwierciedlał on przynależności narodowej.
Ceny książek były horrendalne, a mimo to można je było spotkać w każdym, nawet
ubogim, domostwie. To wyznaczało granice życia. Warto więc zdobyć się na refleksję
i powiedzieć sobie uczciwie, że powinniśmy kontynuować to samokształcenie, które
wieki temu rozpoczęto.
Ciekawym zwieńczeniem wieczoru był występ miejscowych poetek: Heleny Wróbel oraz Krystyny Grogal. To one właśnie swoją poezją, językiem budują duchowy
pejzaż tej ziemi. Książka kojarzy się z dobrym miejscem, z zacnym domem. Rozmowy
w Małej Książnicy pełne były szlachetności.
(Stanisław Malinowski, MSF,
skrót z Panoramy Goleszowskiej)
V CISOWNICKI PIKNIK RODZINNY
Dzień Mamy + Dzień Dziecka + Dzień Taty = Cisownicki Piknik Rodzinny!!! W niedzielne popołudnie 22 maja spotkaliśmy się na naszej nowo zakupionej 21 arowej działce przylegającej do domu parafialnego, aby po raz pierwszy w
nowym miejscu, a w zasadzie już po raz piąty, cieszyć się piknikową społecznością z
sobą nawzajem.
Nasze rodzinne świętowanie rozpoczął ks. Marek Twardzik Słowem Bożym i modlitwą,
przypomniał też jak ważna w
naszym życiu jest rodzina i jak
ważnym jest abyśmy potrafili razem spędzać czas, także na
wspólnej zabawie.
A potem zaczęło się dziać!
Chórek dziecięcy zaśpiewał kilka pieśni, które były wstępem do
Przeglądu Piosenki Religijnej, w
którym każdy mógł wziąć udział.
Jak zwykle największą odwagą
wykazali się najmłodsi. A późINFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016
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niej był pokaz strzelania z łuku
sportowego, który został zakłócony
przyjazdem funkcjonariuszy Policji, którzy w kajdankach wyprowadzili naszego księdza i odjechali.
Na ten czas prowadzenie pikniku
przejął kurator naszej parafii. Na
szczęście po kilku minutach wrócili, bo jak się okazało, to wszystko
były żarty!
Kolejnych atrakcji było co niemiara. Dokończenie pokazu łuczniczego oraz możliwość strzelania dla
wszystkich chętnych, cegiełki z niespodzianką, emocjonujące licytacje, gry i zabawy sprawnościowe, a
dla najmniejszych dzieci zamek do skakania, przejażdżki kładem, tatuaże, no i jedna
z największych atrakcji dron, który latał nad naszymi głowami i wszystko filmował.
Po takich emocjach jajecznica z czterystu jaj, kiełbaski z grilla, niezliczona ilość
ciast oraz napoje zimne i gorące smakowały wyśmienicie. Zebrało się ok. 350 osób,
wszystkim nam było nam bardzo miło i przyjemne, czego wyrazem były długie rozmowy dorosłych i niekończące się zabawy dzieci.
Na zakończenie, już na szkolnym boisku odbył się niezwykle zacięty mecz piłki
nożnej, którego zwycięzcami byli wszyscy zawodnicy obu drużyn. Niestety wszystko
kiedyś się kończy, wieczorem ostatni zmęczeni, ale zadowoleni organizatorzy pikniku udali się do swoich domów na zasłużony odpoczynek. Jednakże widoczna radość
naszych dzieci, możliwość integracji, możliwość bycia ze sobą, przeżywania wspólnoty w parafialnej społeczności zrekompensowała całe zmęczenie. Do zobaczenia na
Rodzinnym Pikniku Parafialnym już za rok!!!
KOLACJA DLA KOBIET „POD TUŁEM” w CISOWNICY
25 maja br. w restauracji „Pod Tułem” już tradycyjnie odbyło się spotkanie przeznaczone wyłącznie dla kobiet. Już po raz trzeci, z okazji Dnia Matki, w pięknym
otoczeniu wspólnie zasiadamy do uroczystej kolacji. W miłej atmosferze dzielimy się
z innymi kobietami swoimi uwagami i osobistymi doświadczeniami, mówimy o wartościach, którymi kierujemy się w życiu. Działa to inspirująco i zachęcająco.
Jak co roku „Kolację pod Tułem” rozpoczęła pastorowa Kasia Twardzik, przedstawiła zaproszonego gościa i powitała nas serdecznie. Pani Henia Szarzec poprowadziła modlitwę, a duet Halinka Macura i Ania Doryghi zadbał o muzyczną oprawę
spotkania i zachęcił do wspólnego chwalenia Boga śpiewem.
Centralnym punktem wieczoru było wysłuchanie prelekcji diakon Aleksandry
Błachut-Kowalczyk, na temat życia i służby Matki Ewy z Miechowic oraz wspólne
obejrzenie filmu pt. „Szlakiem Matki Ewy”. Dzięki temu mogłyśmy lepiej zrozumieć
fenomen zakładów opiekuńczych, znanych na całym świecie pod nazwą "Ostoja Pokoju” i zastanowić się nad prawdziwym sensem ludzkiego życia.
13
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„Kolacja pod Tułem” organizowana w nietypowym miejscu, okazała się strzałem w dziesiątkę. Od kilku lat cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem ze strony naszych pań. W
tym roku było nas prawie 70 kobiet! Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku spotkamy się ponownie.
Prawdziwy sens życia
Każde wydarzenie w życiu ma sens, jest lekcją, która uczy
nas czegoś nowego. Dla Boga nie ma zbyt błahych i zbyt trudnych spraw; wydarzeń bez znaczenia. Ciągle zastanawiamy się
nad sensem naszego życia. Mamy wielkie plany, a potem małe
zdarzenie, jedno zdanie potrafią zmienić wszystko. Wydaje się
nam, że to już koniec gaśnie światełko w tunelu. Bóg zamyka
przed nami drzwi i nagle… otwiera okno. Roztacza przed nami
nowe perspektywy, poszerza horyzonty. Wszystko zaczyna się
układać. Wokół nas dzieją się małe/wielkie cuda. Bóg nad
nami czuwa. Jesteśmy zbawieni, ta wojna została na krzyżu
wygrana. Bóg jest obecny między nami. Zbawił nas, żyjemy
pod otwartym niebem. Mamy Jego łaskę i miłosierdzie. A jednak? Po szerokim świecie
szukamy tego, co mamy w zasięgu ręki. Mówimy, że „dobrze” to nam będzie w niebie…
a na razie żyjemy na łez padole. Narzekanie podcina nam skrzydła, odbiera nadzieję.
Próbujemy nawiązać relację z Bogiem i coś Mu dać, żeby coś dostać w zamian. A może?
„Celem życia nie jest własne szczęście, ale uszczęśliwianie innych.
Nie chodzi o to, aby nas kochano, lecz byśmy kochali innych i dla nich byli
błogosławieństwem.
Nie chodzi o to, aby Bóg spełniał naszą wolę, lecz abyśmy Jego wolę spełniali.
Nie chodzi o to, aby samemu używać, lecz aby innym użyczać.
Nie chodzi o to, aby własną wolę przeprowadzać, lecz aby się samego zapierać.
Nie chodzi o to, aby swoje życie znaleźć, lecz aby je utracić.
Nie chodzi o to, aby się wybić, lecz aby się zaprzeć samego siebie.
Nie chodzi o to, aby szukać własnego zadowolenia, lecz radować się, gdy innym
dajemy zadowolenie.
Nie chodzi o to, aby Bóg spełniał naszą wolę, lecz abyśmy Jego wolę spełniali.
Nie chodzi o to, czy żyjemy długo, ale czy nasze życie miało właściwą treść.
Nie jest ważne, co myślą i mówią o nas ludzie, ważne jest to, czym naprawdę jesteśmy
wobec Boga.
Nie chodzi o to, co czynimy, lecz jak czynimy i dlaczego.
Nie chodzi o to, kim jesteśmy, lecz jakimi jesteśmy.
Nie chodzi o to. Czy mamy rozległą wiedzę, lecz czy stosujemy ją w życiu?
Nie chodzi o to, za kogo sami się uważamy, lecz czym naprawdę jesteśmy.
Nie chodzi o to, abyśmy unikali cierpień, lecz aby cierpienie spełniło w nas swój cel.
Nie chodzi o to, kiedy umrzemy, lecz o to, abyśmy byli gotowi na spotkanie
z Bogiem.”
Ewa von Tiele-Winckler (1866-1930) - znana jako Matka Ewa z Miechowic
Krystyna Lazar
INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016
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NABOŻEŃSTWO
NA „SPOWIEDZISKU”
Piękne słoneczne niedzielne popołudnie zachęca do tego, aby wybrać się na spacer lub spędzić czas
na przykład w lesie. Można to zrobić samemu bądź w gronie najbliższych. Tak właśnie było w niedzielę
12 czerwca, kiedy wiele osób zebrało się przy kamieniu „na Spowiedzisku”. Jak co roku, tak samo i w
tym, całe rodziny zebrały się w niedzielne popołudnie, aby wspólnie
przeżywać nabożeństwo, które miało przypomnieć jak przed wiekami
właśnie w tym miejscu zbierali się
ojcowie wiary, aby pomimo prześladowań wspólnie słuchać Ewangelii i oddawać
Bogu cześć.
Wszystkich zebranych przywitał ks. Marcin Liberacki Z Goleszowa. Liturgię natomiast poprowadzili wspólnie ks. Marcin Liberacki oraz ks. Marek Twardzik z Cisownicy, który wygłosił także kazanie. Zwrócił w nim uwagę na fakt, jak ważne jest
wrastanie w Chrystusa. Podobnie jak drzewa, które swymi korzeniami wrastają w
głąb ziemi i jeżeli mają naprawdę mocne korzenie, to mogą przetrwać w czasie wichur i suszy. Podobnie i my, jeżeli nasze korzenie (wiara) będą naprawdę silne, to
będziemy umieli poradzić sobie z wszelkimi przeciwnościami. Całość nabożeństwa
swoim występem uświetnił występ chóru parafialnego z Cisownicy.
Zapraszamy wszystkich za rok na kolejne nabożeństwo „na Spowiedzisku”.
ks. Marcin Liberacki
JUBILEUSZOWA 35-ta PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
JANA CHRZCICIELA W CISOWNICY
35 lat temu, dokładnie
21 czerwca 1981 roku po
raz pierwszy odezwały się
trzy dzwony (przywiezione z kościoła w Warpunach
na Mazurach), zaśpiewano
pieśń: "Boże wielki, pełnyś
chwał...", a ks. biskup Janusz
Narzyński w asyście ks. seniora Jana Szarka oraz ówczesnego proboszcza Parafii
w Ustroniu ks. Stanisława
Dordy, dokonał poświęcenia
Kościoła Jana Chrzciciela w
15
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Cisownicy. W uroczystości brał udział także ks. Paweł Bocek, który w 1979 przeszedł
na emeryturę.
Po 35-ciu latach, 19 czerwca 2016r., znów odezwały się dzwony i zaśpiewaliśmy
tę samą pieśń: "Boże wielki, pełnyś chwał...", aby uczcić Jubileusz Pamiątki Poświęcenia naszego Kościoła.
Uroczyste nabożeństwa poprzedzone zostały porankiem pieśni i muzyki religijnej, podczas którego wystąpili: chór naszej parafii, nasz zespół młodzieżowy, żeński
oraz męski chór z naszej partnerskiej Parafii w Liptovskim Janie na Słowacji oraz
chór mieszany Parafii w Goleszowie pod dyrekcją pani Anny Stanieczek. Wszystkie
chóry uświetniły swoim śpiewem także późniejsze uroczyste nabożeństwo. Przed i po
nabożeństwie mogliśmy zatopić się w pięknych dźwiękach płynących z instrumentów i serc Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją pana Adama Pasternego.
Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 10:00 w ogrodzie parafialnym na
naszej nowo zakupionej działce. Kazanie, oparte o tekst 4 niedzieli po Trójcy Świętej
z 14 rozdziału Listu do Rzymian wygłosił Biskup Diecezji Cieszyńskiej ksiądz dr Adrian Korczago. Przypomniał wszystkim jak ważna jest wzajemna miłość i zgoda zarówno w Kościele, Parafii, rodzinie czy pomiędzy bliźnimi. Jak wiele niepotrzebnego
zła może wyrządzić osądzanie czy pogardzanie drugim człowiekiem.
Słowa pozdrowienia przekazał także ks. Peter Tajat z Liptowskiego Jana oraz
włodarze naszej Gminy: Wójt Krzysztof Glajcar oraz Przewodniczący Rady Bogusław
Konecki. W nabożeństwie uczestniczył także ks. Jan Kozieł, długoletni proboszcz cisownickiej Parafii. Po nabożeństwie księża, zaproszeni goście, chóry oraz orkiestra
spotkali się na okolicznościowym poczęstunku.
SPOTKANIE CISOWNICKICH MĘŻCZYZN NA STRZELNICY!
W sobotnie popołudnie 2 lipca, miało miejsce kolejne już spotkanie mężczyzn
cisownickiej Parafii. Tym razem spotkanie nie odbyło się, jak zazwyczaj w murach
domu parafialnego, lecz na strzelnicy Koła Łowieckiego HUBERTUS w Goleszowie.
Grupę kilkunastu mężczyzn przywitali gospodarze strzelnicy: pan Bogusław Konecki oraz pan Andrzej Czyż i po krótkim
instruktarzu rozpoczęliśmy strzelanie
z broni myśliwskiej do rzutków. Jak
się okazało trafienie do uciekającego
krążka wcale nie było takie łatwe.
Naszym gościem specjalnym był
kapelan WP ks. por. Marcin Konieczny, który w drugiej części spotkania przybliżył nam swoją służbę
w Ewangelickim Duszpasterstwie
Wojskowym. Opowiedział o blaskach
i cieniach swego, jakby nie było specyficznego duszpasterskiego zaangażowania. Dla wielu z uczestników
spotkania był to czas na wspomnienia
swojej zasadniczej służby wojskowej
INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016
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i odniesienie jej do dzisiejszych realiów zawodowej
armii.
Wspólny śpiew, ciekawe
rozmowy, ognisko, pieczone kiełbaski oraz ciekawe
doświadczenie trzymania
i strzelania z broni palnej
sprawiły, że był to bardzo
udany wieczór. Na zakończenie, na pamiątkę, każdy
otrzymał dyplom uczestnictwa w tym ciekawym, acz
specyficznym, męskim spotkaniu.
DNI DOBREJ NOWINY 2016
Tegoroczne Dni Dobrej Nowiny dla dzieci odbywały się pod hasłem „Bliskie i dalekie wędrówki z Bogiem”. Dzięki trzem starotestamentowym bohaterom, od 13 do
15 lipca br., mogliśmy wędrować różnymi drogami. I tak pierwszego dnia Abraham
poprowadził nas drogą zaufania, w dniu drugim mogliśmy razem z Józefem wędrować drogą przebaczenia, żeby zakończyć wspólne podróżowanie na drodze
odwagi wraz z Esterą. Natomiast
w sobotę, dzięki wyjazdowi do bielskiego kina Helios, mogliśmy przenieść się do Południowej Australii, razem z bohaterami filmu pt. „Szajbus i pingwiny”. Na zakończenie tegorocznych Dni Dobrej Nowiny
dzieci wystąpiły na niedzielnym nabożeństwie, na którym zaśpiewały trzy pieśni.
	Wakacyjne zajęcia dla naszych dzieci nie byłyby tak udane, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu osób - młodzieży, rodziców, babć oraz parafian – wszystkim Wam serdecznie dziękujemy!
Gabriela Sikora
WAKACYJNY WYJAZD MŁODZIEŻOWY
W dniach 14– 21.08. grupa młodzieżowa z Cisownicy miała przyjemność przebywać nad polskim morzem, a
konkretniej rzecz ujmując w
Mikoszewie oraz Gdańsku.
W pierwszy dzień, po długiej
podróży pociągiem dotarliśmy na miejsce. Mieszkaliśmy w ośrodku wczasowym
Oskar. Mieliśmy do dyspozycji trzy domki. Od morza dzieliło nas kilka minut
spaceru przez las. Z pogodą
trafiliśmy, gdyż padało tyl17
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ko jeden dzień. Woda była
dosyć ciepła. Następnego dnia pojechaliśmy do
Gdańska, gdzie zwiedziliśmy m.in. Muzeum Morskie, Muzeum Narodowe,
Długi Targ i Miejski Ogród
Zoologiczny. Kolejne dni
spędziliśmy na rozważaniach i relaksie. W dniu
wyjazdu udaliśmy się do
Gdańska, byliśmy na Westerplatte, a później obejrzeliśmy stadion piłkarski
Lechii Gdańsk. Następnie
skierowaliśmy się na Fun
Arenę, gdzie było wiele atrakcji. Wśród nich między innymi tyrolka, po przekątnej
stadionu na wysokości 20 metrów, paintball laserowy, czy też escape room. Około
godziny 22, udaliśmy się pociągiem, w drogę powrotną. Po kolejnych 12 godzinach
podróży wróciliśmy cali i zdrowi. Uważam, że wyjazd był bardzo udany. Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w naszą wycieczkę, w imieniu grupy
młodzieżowej, serdecznie dziękuję. To także dzięki waszej pomocy koszt wyjazdu był
bardzo niski. Największe zaś podziękowania należą się Temu, dzięki któremu mogliśmy spędzić tak fajny czas, naszemu Bogu.
Przemysław Konecki
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERWSZOKLASISTÓW
W niedzielę 4 września, podczas nabożeństwa rodzinnego na rozpoczęcie roku
szkolnego, nasz cisownicki student V roku teologii Samuel Gogółka, który odprawił całe
nabożeństwo, pobłogosławił
także tegorocznych pierwszoklasistów, którzy przekraczając mury szkoły wchodzą w
zupełnie nowy etap swojego
życia. Ważne, aby wchodząc w
to nowe, szli razem z Bogiem i
z Jego błogosławieństwem. A
są nimi: Viktoria Parchańska,
Paulina Szczypka, Kacper Bujok, Ksawier Cieślar, Tomasz
Kaźmierczak, Jakub Pancer,
Adam Starzec. Wszystkie
dzieci otrzymały także w prezencie mały upominek w postaci książki.
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WYCIECZKA DO ZIELONEJ GÓRY I OKOLIC
W dniach 02-04.09.2016r., zorganizowano wycieczkę chórowo-parafialną do
Zielonej Góry. Po drodze zaplanowano zwiedzenie jednego z trzech kościołów Pokoju w Jaworze. Pozostałe dwa, to kościoły w Świdnicy i Głogowie (kościół głogowski spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1758r.,). Piękny kościół w Jaworze
wybudowano bez użycia gwoździ w roku 1655. Jest największą budowlą drewnianą
na świecie służącą do celów kultu mogącą pomieścić 6000 wiernych, od 2001 roku
wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Niestety w tej chwili
służy garstce ewangelików. Jest natomiast ważnym obiektem do zwiedzania na trasie
wielu wycieczek, co służy także do informowania ludzi o zasadach wiary ewangelickiej. Obecnie, proboszczem w Jaworze jest ks. Tomasz Stawiak, który przyjął nas
bardzo serdecznie i z poczuciem
humoru opowiedział nam historię kościoła. Z Jawora wyjechaliśmy pełni zachwytu.
Następnym miejscem postoju była Legnica, a w szczególności zaplanowano zwiedzenie
naszego kościoła, który mieści
się w samym centrum miasta.
Ksiądz Jerzy Gansel bardzo interesująco opowiedział nam historię parafii w Legnicy. Mimo
dużych kłopotów finansowych
i innych, związanych z pracą
w diasporze jest on wdzięczny
Panu Bogu za możliwość pracy
w tym miejscu. Jest to piękny, duży kościół, zadziwiający mieszaniną stylów i różnych kolorystycznych rozwiązań. Jest niepowtarzalny, z efektownie zdobionymi
kolumnami i przepięknymi witrażami. Odbywają się w nim ważne koncerty, dzięki, którym podratować można budżet parafii, który z uwagi na małą ilość wiernych
jest bardzo mały. Parafia jest parafią dotowaną. Część naszej wycieczki skorzystała
z udostępnionej wieży widokowej, z której podziwiała panoramę miasta. Po krótkim
spacerze po mieście pojechaliśmy dalej.
	Następnym miejscem, który zaplanowano zwiedzić było miasto Kożuchów, w którym to mieście był jeden z sześciu "kościołów łaski" /pozostałe: w Żaganiu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Miliczu i jedyny ewangelicki czynny kościół w
Cieszynie; zabytkowe świątynie w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Miliczu zostały
przejęte przez kościół katolicki; w Kożuchowie i Żaganiu, rozebrane /. Kożuchów, to
piękne, stare miasteczko, posiadające dużo bardzo cennych zabytków. Zwiedziliśmy
z przewodnikiem, lapidarium - cmentarz ewangelicki, który należy do najokazalszych w Polsce, założony w XII wieku. Jest tam ponad 200 zabytkowych płyt nagrobnych z XII, XIII, i XIX wieku. Stale wymaga renowacji i prac zabezpieczeniowych.
Byliśmy również na miejscu byłego kościoła "łaski", z którego pozostała jedynie zdewastowana wieża. Stał on w pobliżu starówki kożuchowskiej. Zbudowano go w latach
19
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1709-1710, poza murami miasta,
początkowo jak wszystkie kościoły protestanckie bez wieży.
Wieżę, zachowaną do dzisiaj,
zbudowano w 1826 roku. Po II
wojnie światowej, kościół służył
ewangelikom do 1950 roku. Ze
względu na małą ilość wiernych
i trudnościami w utrzymaniu
kościoła, przekazano kościół
parafii prawosławnej. W 1962
roku, kościół został przeznaczony na magazyn zbożowy, a w
1968 roku, rozebrany. Pozostała
tylko wieża, która jest bardzo
mocno zdewastowana. Wszyscy odczuwali wielki smutek, że brak wiernych spowodował dewastację i w końcu
rozbiórkę kościoła. Na tych terenach kościoły protestanckie, niestety, wszystkie lub
prawie wszystkie mają podobną historię. Oglądaliśmy również zamek, kożuchowską
rezydencję, powstałą w XIII-XIV wieku. Zamek był rezydencją różnych właścicieli:
książąt, klasztorem karmelitów, zbrojownią, siedzibą najznakomitszych rodów. Jest
po remoncie, piękny i okazały. Obecnie znajduje się w nim Centrum Kultury. W Kożuchowie są ruiny murów obronnych, mnóstwo starych, zabytkowych kamieniczek.
Miejsce warte zwiedzenia i pobudzające do refleksji.
Prosto stamtąd skierowaliśmy się na nocleg, który mieliśmy w Przytoku pod Zieloną Górą . Wieczorem siedzieliśmy wspólnie rozpamiętując te smutne historie kościołów i parafian, na terenach zachodnich. Wielu parafian, z tych terenów wyjechało
po II wojnie światowej, a ci co pozostali musieli bezsilnie patrzeć jak niszczeją ich
kościoły lub są przekazywane innym wyznaniom.
Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem w "Gościńcu". Około
g. 8.30 pojechaliśmy do Zielonej Góry, gdzie spotkaliśmy się z panią przewodnik. W
tym czasie w Zielonej Górze rozpoczęły się obchody
"Święta winobrania". W tym roku
święto to trwało od
03 do 11 września.
Tak wielkiej ilości
ludzi na ulicach
wielu z nas jeszcze
nie widziało. Wszędzie były stragany z
różnymi artykułami, począwszy od
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zabawek, ubrań, pamiątek, a skończywszy na różnych napojach. Przejście główną
ulicą było nie lada wyzwaniem. Na estradach występowały różne zespoły, orkiestra
filharmonii, soliści. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od "Palmiarni", która powstała wokół domu winiarza. Jest usytuowana na wzgórzu, w otoczeniu winorośli, które każdy może posmakować. W palmiarni jest także restauracja wśród orientalnych
drzew, krzewów, kwiatów. Pani przewodnik oprowadziła nas po mieście, pokazała
miejsca warte obejrzenia jak: Park Tysiąclecia, muzeum wina, ratusz, wieżę głodową,
stary rynek. Obejrzeliśmy kościoły, które kiedyś były ewangelickie, a obecnie są to
kościoły katolickie. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy do winnicy "Miłosza" w Łazach, koło Zaboru, gdzie właściciel winnicy, dziennikarz z zawodu, opowiadał nam o tajnikach uprawy winorośli i produkcji różnych win. Okazało się, że produkuje również szampana, który aby był dobrej jakości wymaga dość skomplikowanej
obróbki i odpowiedniego czasu leżakowania. W trakcie opowiadania winiarza, degustowaliśmy wino białe i różowe i zagryzaliśmy chlebkiem i serem. Chleb upieczony
był przez żonę winiarza. Było tam bardzo przyjemnie, spokojnie, cicho i sielsko. W
drodze do winnicy podjechaliśmy do Zaboru, gdzie jest piękny pałac. Jest on wyremontowany, służy obecnie dzieciom z problemami psychicznymi.
W drodze powrotnej
zwiedzaliśmy etnograficzny skansen ziemi lubuskiej, powstały w 1982
roku. Skansen jest bardzo starannie utrzymany, jest tam bardzo dużo
budynków wiejskich z
okolic Zielonej Góry,
wartych obejrzenia.
Wieczorem, po obiadokolacji mieliśmy czas
wolny w mieście, gdzie
mogliśmy oglądać występy na estradach, albo po
prostu pospacerować pięknymi ulicami Zielonej Góry. Późnym wieczorem wróciliśmy do "Gościńca".
Następnego dnia, po śniadaniu pojechaliśmy do Zielonej Góry, gdzie uczestniczyliśmy w nabożeństwie, w naszym kościele, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 11. Na
zakończenie nabożeństwa, chór zaśpiewał kilka pieśni. Kościół ma świetną akustykę,
śpiewało nam się bardzo dobrze i pieśni pięknie brzmiały. Po nabożeństwie spotkaliśmy się z parafianami przy kawie, herbacie i cieście. Po krótkim spacerze po mieście i po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Jesteśmy pełni wrażeń
i refleksji. Powinniśmy doceniać to co mamy. Jest nas tutaj, na Śląsku cieszyńskim
dużo. Możemy się spotykać, wspierać i rozwijać naszą społeczność ewangelicką, czego zazdroszczą nam parafianie z Zielonej Góry i z innych parafii na zachodzie Polski.
Jeszcze raz powtarzam: doceńmy to co mamy!
Halina Sikora
21
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Kącik dla
dzieci
Trwa już nowy rok szkolny, w którym organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu
Biblijnego Sola Scriptura chcą Was zaprosić do szczegółowego poznania Dziejów
Apostolskich. Co możemy powiedzieć o tej księdze? Jest ona czwartą w kolejności księgą
Nowego Testamentu. Badacze Pisma Świętego uważają, że obejmuje ona okres ok. 30 lat.
Rozpoczyna się opisem wniebowstąpienia Pana Jezusa, a kończy przemyśleniami apostoła
Pawła, uwięzionego w Rzymie. Jednak ta księga, której autorem jest Łukasz, który spisał już
trzecią z Ewangelii, nie jest tylko historyczną relacją z działań poszczególnych apostołów.
Nie jest rozbudowanym dziennikiem z wielu podróży. Dzieje Apostolskie to wspaniałe
świadectwo o rozrastaniu się chrześcijańskiej wspólnoty, o działaniu Ducha Świętego na
całym świecie, o wypełnianiu słów Zbawiciela.

Co Pan Jezus
powiedział do swoich
uczniów przed
wniebowstąpieniem?
Dowiesz się tego
z hasła, które odczytasz
przeskakując co dwie
litery. Rozwiązanie
zapisz poniżej.
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Kim byli apostołowie? Czy to tylko najbliżsi uczniowie Jezusa? Przecież Paweł, który
jest jednym z bohaterów Dziejów, nie był uczniem Jezusa. Słowo apostoł określa każdego,
kogo Bóg powołuje do służby, podczas której przede wszystkim głoszą innym Ewangelię,
udzielają sakramentów, zakładają wspólnoty wierzących i nimi kierują, łagodzą kłótnie,
rozstrzygają spory i dokonują cudów mocą daną im przez Pana Boga. Dużo pracy, ale we
wszystkim pomagał im Duch Święty, dzięki któremu odważnie opowiadali innym o Panu
Jezusie, choć nie wszyscy chcieli o tym słuchać i nie zawsze było to bezpieczne. Często
apostołowie byli aresztowani, bici, a nawet tracili życie w imię Jezusa.

Piotr, Jan i apostołowie
byli aresztowani np. za
uzdrawianie chorych.
Musieli z tych wspaniałych
cudów tłumaczyć się przed
Radą Najwyższą.
To tam Piotr wypowiada
bardzo ważne słowa:
Trzeba bardziej słuchać
Boga niż ludzi (Dz 5, 29)

Pokoloruj obrazki

Za wygnanie z dziewczyny
ducha wieszczego w Filippi,
Paweł i Sylas zostali oskarżeni
o zakłócanie porządku
w mieście i wtrąceni do
więzienia. Zostali też mocno
pobici. Ale nie rozpaczali
tylko wielbili Boga, który ich
nie zostawił. Jak zostali
uwolnieni z więzienia możecie
przeczytać w Dziejach
Apostolskich
w rozdziale 16.
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Szczepan oddał nawet swoje
życie za głoszenie Ewangelii.
Jednak nawet w takiej
sytuacji modlił się słowami
Panie, nie policz im grzechu
tego (Dz 7, 60)
Cała historię Szczepana
możecie również przeczytać
w Dziejach Apostolskich.

Pokoloruj obrazek

Mimo tych trudnych wydarzeń apostołowie wiedzieli, że najważniejsze jest głoszenie
Ewangelii bez względu na okoliczności. Bo przecież byli ludzie, którzy chcieli słuchać
o Jezusie, którzy przyjmowali Go do swoich serc i dzięki temu Kościół się rozrastał.

Pokoloruj
obrazek
INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016
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Dużo miejsca w Dziejach Apostolskich poświęcono działaniom Pawła. Wcześniej
nosił imię Saul i nic nie zapowiadało, że będzie jednym z chrześcijan, ponieważ uważał
wyznawców Jezusa za wrogów, których należy odnaleźć i wtrącić do więzienia. Pewnie część
z Was zna już historię nawrócenia Saula. Kto jeszcze jej nie zna, niech poszuka rozdziału 9
Dziejów Apostolskich. Wtedy też nie będziecie mieć problemów z poniższym zadaniem.
Ponumeruj we właściwej kolejności wydarzenia z życia Saula – Pawła,
zaczynając od najwcześniejszych. Potem pokoloruj obrazki.

To tylko niektóre z historii, które możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. Warto
poznać tą księgę nie tylko dlatego, żeby wziąć udział w konkursie. Dzięki tej księdze każdy
z nas może się upewnić, że Bóg jest zawsze z nami, że dzięki Duchowi Świętemu będziemy
mieli odwagę zawsze i wszędzie świadczyć, że Jezus jest naszym Panem!
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Gabriela Sikora

35-lat KOŚCIOŁA W CISOWNICY
POCZĄTKI POMYSŁU I BUDOWa KOŚCIOŁA
Patent tolerancyjny cesarza austriackiego Józefa II z dnia 13 października
1781r. zezwolił mniejszością wyznaniowym w tym ewangelikom, na budowę kościołów - domów modlitwy i zakładanie
szkół. Jednak kościoły
te, oprócz wielu innych niedogodności i
ograniczeń, nie mogły
mieć wejścia od strony
głównej ulicy, ani nie
mogły posiadać wież.
Pełne zrównanie praw
wyznaniowych nastąpiło dopiero w 18481849 w czasie Wiosny
Ludów.
Społeczność ewangelicka tych terenów
spełniała warunki, aby
domy modlitwy mogły
tu zostać wybudowane. Takowe powstały w Ustroniu czy Goleszowie. W Cisownicy zaś powstała szkoła ewangelicka. Jak pisze ks. Jan Kozieł:
„pierwsza szkoła mieściła się w prywatnym pomieszczeniu [wg, informacji Pawła Puczka, r. ur. 1892, szkoła mieściła się w
domu nr 17.] W roku 1835 z inicjatywy ks.
Karola Kotschego, ustrońskiego proboszcza wybudowano pierwszy samodzielny
budynek szkolny, który w 1850 przyozdobiono wieżyczką a na niej umieszczono
dwa dzwony. Szkoła stanowiła swego
rodzaju agendę ustrońskiej parafii. Samorząd Cisownicy zwany Ewangelickim
Zarządem Gminy był odpowiedzialny za
funkcjonowanie tej placówki, konsultując
się z Radą Parafialną, jak i ustrońskim pastorem, który pełnił funkcję wizytatora".
Początki pomysłu budowy kościoła w
Cisownicy zrodziły się, kiedy został zało-

żony cmentarz. Według zapisu bibliofila
Jana Wantuły: „Cmentarz w Cisownicy
został założony w 1849, a rozszerzony w
1873". Społeczność ewangelicka, prawdopodobnie wzorem ustrońskiego cmen-

tarza, chciała mieć ozdobną, wejściową
bramę na cmentarz. Zamiary ziściły się.
Wybudowano kaplicę, którą poświęcono 15 października 1910r. Świadkiem
tamtego wydarzenia jest żeliwna tablica
umieszczona wewnątrz kaplicy z następującą treścią: „Dzwonnica ta wybudowana została przez ewangelicką
tutejszą gminę w roku 1910 pod
nadzorem Komitetu, w którego
skład weszli: Malec Jan, Lipowczan Adam, Heczko Jan, Zielina
Paweł, Puczek Jerzy, Ostruszka
Jan, Kłoda Jan, Malec Paweł – z
pomocą na którą ofiarowali: Malec Jan 1000 koron, Drozd Paweł
i Ewa 400 koron, Puczek drzewa
za 137 koron, młodzież krzyż i banie, Żarłok dębu za 20 koron, Żarłok Ewa 10 koron” W czasie budowy
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dzwonnicy padły pierwsze propozycje
od ludzi o potrzebie budowy kościoła. W
czasie II Wojny Światowej / lata 194044/ w dawnej starej szkole odbywały się
dwa razy w roku nabożeństwa dla ludzi
starszych. Prowadził je ks. Jan Gajdzica.
W czasie wojny również nauka religii odbywała się w starej szkole. Dzieci chodziły bardzo systematycznie. Sala lekcyjna
była zawsze wypełniona. Pieśni uczono
z niemieckiego kancjonału, natomiast
historie biblijne opowiadano po polsku.
Lekcje religii prowadził wspomniany już ks. Jan Gajdzica.
W 1956 zostaje
poświęcona kaplica w Wiśle Malince. To wydarzenie
sprawiło, że temat
budowy kościoła w
Cisownicy znowu
powrócił. Postanowiono uczynić
konkretne działania. Zostało zwołane pierwsze zebranie w sprawie
budowy. Na zebraniu był obecny
ks. Paweł Bocek,
inż. Karol Kozieł,
członkowie Rady
Parafialnej i Komitetu Parafialnego z Ustronia. Zaczęto
zbierać składki na budowę kościoła. Szefem komitetu budowy został pan Paweł
Kowala. Szukano odpowiedniego miejsca i czyniono starania o zezwolenie na
budowę.
W książce „Siedem wieków Cisownicy” czytamy: „Dekretem gubernialnym z
dnia 18.02.1814r i z dnia 24.06.1839r. zatwierdzono przynależność Małej i Wiel27

kiej Cisownicy do zboru ustrońskiego.
Cisowniccy ewangelicy korzystali z nabożeństw w Ustroniu. W 1962r. w budynku
starej szkoły ewangelickiej z dwóch klas
lekcyjnych przygotowano pomieszczenie, „salkę" dla celów sakralnych. Mieściło się tam około 100 osób. Nabożeństwa
odbywały się w każdą niedzielę i święta.
Z czasem zwiększono częstotliwość nabożeństw, organizując je również w okresie adwentowym i pasyjnym, W kaplicy
prowadzone było też nauczanie katechetyczne".
W roku 1966 na
Synodzie Kościoła
jednym z punktów obrad była
dyskusja o możliwościach podziału dużych parafii.
Padła propozycja
odnośnie Cisownicy. Członkowie Synodu przychylnie
ustosunkowali się
do tego pomysłu.
Ewangelicka społeczność w Cisownicy liczyła wtedy
około 250 rodzin,
co dawało możliwości usamodzielnienia się. W roku
1967, dokładnie 22
stycznia pan Paweł
Zielina wysłał list do Biskupa Kościoła
ks. dr Andrzeja Wantuły w sprawie usamodzielnienia się parafii w Cisownicy.
W tym samym roku odbyło się ponowne
spotkanie w starej szkole. Obecnymi byli
między innymi: ks. Paweł Bocek, kurator
Józef Sikora, Jan Malec, Paweł Kowala,
Jan Kozieł, Jan Sikora, Paweł Zielina,
Karol Zielina. Starania o pozwolenie budowy kościoła odbywały się w trudnym

INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016

czasie. Władze komunistyczne niechętnie bowiem wydawały takowe zezwolenia. Determinacja i wola wybudowania
własnego kościoła była bardzo duża, To
pozwoliło przezwyciężyć wiele trudności.
Ks. prob. Paweł Bocek i gazda Jan Malec po wielu zabiegach pokonali opory
władz wojewódzkich w Katowicach, które zezwoliły na budowę kościoła. Projekt
powierzono cieszyńskiemu architektowi
Karolowi Koziełowi.
Warto przypomnieć zapiski p. Ludwika Sikory, który był w ekipie pierwszych
ludzi, którzy kopali fundamenty pod budowę kościoła:
15.05.1976 - wykopy, pobieranie próbek,
26.05,1976 - zwózka drewna z lasu,
czerwiec - wykopy, wywożenie ziemi,
19.06.1976 - betonowanie ław,
03.07.1976- wykopy, dalsze betonowanie ław,
lipiec-wrzesień - betonowanie fundamentów,
04.10.1976 - betonowanie pod wieżą,
11.11.1977 - rozbiórka oszałowań,
04.06.1978 - po nabożeństwie w salce

starej szkoły z udziałem chóru z Bładnic
na placu budowy odbyła się modlitwa
dziękczynna za dotychczasowy stan budowy.
Początki prac budowlanych nie były
łatwe. Był to czas reglamentacji materiałów. Zdarzało się, ze prace musiały
być wstrzymywane na jakiś czas, z powodu braków podstawowych materiałów. Główne prace budowlane wykonały
firmy Michała i Pawła Cieślarów z Wisły.
Prawdziwym wyzwaniem dla wykonawców okazał się stromy, dwuspadowy,
żelbetonowy strop. Wystrój wnętrza zaprojektował i wykonał cieszyński artysta
plastyk Jan Herma.
Pięć lat trwała budowa kościoła. W
pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej 21
czerwca l981r. Zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko- Augsburskiego ks. bp Janusz Narzyński, w asyście zwierzchnika
Diecezji Cieszyńskiej ks. seniora Jana
Szarka, księży proboszczów Pawła Bocka
i Stanisława Dordy dokonał poświęcenia kościoła. Odbyły się dwa nabożeństwa w kościele i na zewnątrz. Licznie
zgromadzona społeczność ewangelicka z
wdzięcznością zaśpiewała hymn
„Boże wielki, pełnyś chwał". Od
tego czasu nieprzerwanie w każdą niedziele i święta pieśń i Boże
Słowo rozbrzmiewa z cisownickiego kościoła Jan Chrzciciela.
Opracowała pani Henryka
Szarzec na podstawie artykułu ks. Jana Kozieła „ Znamiona
tożsamości cisownickich ewangelików"[w:] „Siedem wieków
Cisownicy 1305-2005"( red. Jan
Puczek), Cisownica 2005, oraz
na podstawie wspomnień, zapisków i dokumentów p. Pawła
Zieliny kuratora parafii w latach
1987-2000.
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21 CZERWIEC 1981r. - POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W CISOWNICY
Na pierwszych stronach naszego
Kalendarza Ewangelickiego na 1982 r.
znajdujemy zamieszczone tam zdjęcia
kościoła w Cisownicy z informacją, że
„Uroczystość poświęcenia odbyła się w

dniu 21 czerwca 1981 roku". Ta sucha,
jakby się wydawało, informacja jest jakże
istotna i wiele znacząca dla naszego Kościoła Ewangelickiego w Polsce. Przybył
bowiem jeszcze jeden Dom Boży, w którym gromadzić się będą mogli wszyscy
spragnieni słuchania Słowa Bożego.
Taki być może znajdzie się zapis
w kronikach. Dla tych zaś, którzy byli
świadkami i uczestnikami tej budowy
oraz jej poświęcenia, dzień 21 czerwca
1981r. był dniem szczególnym i wielkim
w wydarzenia życia religijnego miejscowych ewangelików.
W dniu tym, do małej podgórskiej
miejscowości leżącej w pięknie położonej dolinie gór beskidzkich, w której
zamieszkuje około 1000 ewangelików,
zjeżdżały się już od wczesnych godzin
rannych tłumy naszych współwyznawców. Przyszli nasi najbliżsi sąsiedzi z
pobliskich parafii, przyjechali też licznie
goście z odleglejszych stron, by wspólnie
z miejscowymi zborownikami zamanifestować swoją przynależność do społeczności ewangelickiej, by wziąć udział w tej
tak ważnej uroczystości. A, że pogodę w
29

tym dniu dał nam Pan Bóg słoneczną to
też cały plac przed Kościołem szczelnie
się zapełnił. W oczekiwaniu na moment
uroczystego poświęcenia i przekazania w
użytkowanie nowo wybudowanego Kościoła, podziwiano Jego
sylwetkę bardzo udanie
wkomponowaną w krajobraz górski.
Ci co byli świadkami
budowy, brali w niej czynny udział, pamięcią swoją
wracali do chwili kiedy to,
- a było to w dniu 29 maja
1976 roku, ówczesny,- a
dzisiaj już emeryt,- proboszcz Parafii Ustrońskiej
ks. Paweł Bocek obwieścił na nabożeństwie odbywającym się w
przystosowanej salce starej szkoły ewangelickiej w Cisownicy, że tu na tym miejscu wybudowany zostanie nowy Dom
Boży, gdyż istnieje tego potrzeba. Obecna
salka jest stanowczo za ciasna i warunki
do odprawiania nabożeństw też nie są
najlepsze.
Wszelkie zasadnicze przeszkody zostały pokonane, a wszystkie formalności
związane z pozwoleniami na budowę Kaplicy w Cisownicy załatwione. W gorącej
modlitwie wznoszonej do Stwórcy proszono o błogosławieństwo, siły i wytrwałość dla mającej się rozpocząć budowy.
Poświęcone w tym dniu miejsce dla budowy przyszłej Kaplicy zaczęło z czasem
zmieniać swój wygląd. Projekt kaplicy
oraz jej makietę wykonał i przedstawił
zebranym zborownikom, nasz współbrat
p. mgr inż. architekt Karol Kozieł z Cieszyna związany więzami rodzinnymi z
naszą miejscowością.
Budowę rozpoczęto przy niedużych,
jak na taką budowę, środkach finansowych - zdawano sobie sprawę, że są
niewystarczające. Zwrócono się więc do
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wszystkich zborowników zboru Ustrońskiego z gorącym apelem i serdeczną
prośbą o składanie ofiar pieniężnych oraz
rzeczową pomoc przy wnoszeniu tego
Domu Bożego. Największy jednak zakres
zadań przypadł na miejscowych zborowników. Swoją ofiarnością i pracą uczynili
to, że w tym uroczystym dniu można było
stanąć przed jakże majestatycznie prezentującym się Kościółkiem. Zaangażowanie w czynnej pomocy było duże,- czy
to przy wykopach fundamentów, pracach
betoniarskich, transportowych, zwłaszcza
w ostatnim okresie budowy przy pracach
wykończeniowych i porządkowych. Jednak jak to w życiu naszym często bywa,
ciężar ten spoczywał głównie na grupce
wytrwałych zapaleńców, którzy swój wolny czas, a nawet urlopy przeznaczali na
to, aby w dniu poświęcenia wzniesiony
własnymi siłami Kościół zaprezentował
się jak najokazalej. Grupka takich zapaleńców sprowadziła własnymi siłami trzy
piękne dzwony z dalekich Mazur, a po ich
renowacji zainstalowała w wieży Kościoła.
Kulminacyjnym punktem poprzedzającym dzień poświęcenia Kościoła
były sobotnie godziny wieczorne, kiedy
to z wieży Kościoła najpierw odezwały
się w swoim pięknym, doniosłym głosie
zainstalowane tam trzy dzwony, a po
ich wzruszającym koncercie grupa muzyków odegrała również z wieży dwie
nasze kościelne, często śpiewane pieśni:
„Dziękujmy Bogu wraz" oraz „Wszyscy
co składają w Panu swe ufanie". Płynące z wieży kościelnej bicie dzwonów oraz
odegrane pieśni wywarły wzruszające,
niezapomniane wrażenia. Oznajmiały, że
czas oddania Kościółka w służbę Boga już
bliski. Łzy wzruszenia i radości słuchających tego koncertu nie były rzadkością.
I w takim to nastroju zebrani oczekiwali chwili rozpoczęcia głównej uroczystości. Kiedy już, przy dźwiękach
dzwonów ukazał się orszak księży z najwyższym dostojnikiem naszego Kościoła

NPW ks. biskupem Januszem Narzyńskim na czele, poprzedzany radą parafialną zboru Ustrońskiego, zapanowała
cisza a skupione twarze uczestników tego
wydarzenia oczekiwały na najważniejszy
moment- moment poświęcenia i otwarcia stojącego przed zebranymi Kościoła.
Symboliczny klucz do drzwi wejściowych Kościoła przekazały NPW ks. biskupowi dwie małe dziewczynki w asyście miejscowych dziewcząt, wszystkie
ubrane w piękny strój cieszyński. I znów,
kiedy w słowach gorącej modlitwy i podziękowania wzniesione przez ks. biskupa do najwyższego Boga za wielką łaskę
i błogosławieństwo wszelkich poczynań
i prac związanych z budową Kościoła, za
możliwość dokonania uroczystego aktu
jego poświęcenia i oddania go w użytkowanie tutejszym zborownikom - w
oczach licznych świadków tej uroczystości pokazały się łzy wzruszenia.
Przy szczelnie wypełnionym Kościele
i tłumnie zgromadzonych wiernych na
placu kościelnym odprawione zostało
uroczyste nabożeństwo, na którym ks.
biskup wygłosił kazanie. Słowa nadziei
i miłości Bożej umocniły słuchających
w wierze w Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo uświetnione zostało występami
chórów kościelnych zboru ustrońskiego.
A kiedy na zakończenie z wielką powagą odśpiewano nasz ewangelicki hymn
kościelny „Warownym grodem jest nasz
Bóg", rzesza zgromadzonych na placu
kościelnym wiernych przeszła w skupieniu do wnętrza Kościoła podziwiając
jego wystrój. Do późnych godzin popołudniowych drzwi Kościoła były otwarte
dla tych, którzy w spokoju chcieli ponownie doznać chwil wzruszenia i podziwiać
dzieło wzniesione ku chwale Bożej.
Dziś w Kościele tym, przy każdej okazji głoszona jest prawdziwa nauka Chrystusowa.
Styczeń - luty 1982 rok, Cisownica
śp. Karol Cymorek
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Witam w kąciku kulinarnym!
Ponieważ poprzednie „żniwowe kąciki” dotyczyły chleba – i tym samym
przepisy na chleb się wyczerpały - tym razem proponuję coś z przetworów.
Podam dwa sprawdzone przepisy:
PAPRYKA KONSERWOWA Z MIODEM - przepis od p. Danuty Pilch
Zalewa: ½ szkl. octu (ocet
winny lub jabłkowy), 3 i ½ szkl.
wody, 1 szkl. cukru kryształ, 1
łyżka soli, 1 łyżka miodu. Składniki zagotować i ostudzoną zalewą zalać paprykę w słoikach.
Na dno słoika układamy: liść
laurowy, ziele angielskie, pieprz
(ziarenka), gorczyca, cebula
(wiórki), następnie wkładamy
paprykę (może być kolorowa) i
zalewamy zalewą. Pasteryzować
ok. 15 min. W podanym przepisie zalewy wystarczy na 7 małych słoików.
OGÓRKI Z CURRY - przepis od mojej Mamy
Zalewa: 6 szkl. wody, 1 szkl. octu, 2 i ½ szkl. cukru, 3 łyżeczki soli, 5 łyżek
przyprawy curry. Dodatki: koper, ziarenka gorczycy, ząbki czosnku.
Ogórki (2,5 kg) pokroić na
4 części – w słupki - poukładać
ciasno w słoiczkach, między
ogórki powkładać koper (kwiat),
wrzucić kilka ziarenek gorczycy
i po pół ząbka czosnku.
Wszystkie składniki zalewy
zagotować, ostudzić, zalać przygotowane ogórki, zamknąć i pasteryzować 15 min.
Smacznego!!!
Kasia Twardzik
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DZIAŁKA 57/12 JEST JUŻ WŁASNOŚCIĄ PARAFII !!!
Luty 2015 – Zgromadzenie Parafialne podejmuje decyzję o zakupie działki
57/12 o powierzchni ok. 21 arów i rozpoczęciu zbiórki na ten cel.
Listopad 2015 - podpisanie aktu notarialnego zakupu działki oraz wpłata
pierwszej raty w wysokości 60 000 zł.
Kwiecień 2016 – wpłata drugiej raty w wysokości 30 000 zł,
Czerwiec 2016 – wpłata trzeciej, ostatniej raty, również 30 000 zł!!!
Drodzy! W jednym z poprzednich informatorów pisałem: „Czy damy
radę zebrać potrzebną kwotę? Jeśli wszyscy z otwartym sercem
podejdziemy do sprawy, to wierzę, że damy radę! Zbierzemy tyle
ile trzeba. Prośmy w modlitwach naszych, aby Bóg przyznał się i
pobłogosławił tę sprawę.”
Zebranie kwoty 120 000,00 zł nie było dla naszej Parafii rzeczą łatwą.
Mobilizacja była jednak bardzo duża, a otwartość serc, wręcz przerosła nasze
oczekiwania. Udało nam się
zebrać łącznie 96 431,11zł (w
roku 2015 kwotę 48.704,01zł
oraz w roku 2016 kwotę 47 727,10
zł). Brakującą część w wysokości
23 568,89 zł dołożyliśmy z
bieżących finansów Parafii. Na
koniec czerwca, kwota którą
dysponowaliśmy nie była ani
za mała, ani za duża, w sam
raz! Myślę i wierzę, że jest to
Boże dzieło, do którego Bóg się
przyznał i pobłogosławił!
Dlatego przede wszystkim Bogu niech będzie chwała! Soli Deo
Gloria!!! Serdeczne podziękowania także dla wszystkich, którzy
złożyli swój dar na zakup naszego wspólnego miejsca!
Drodzy! Dodatkowe konto przeznaczone na w/w cel zostało zamknięte. Czeka
nas jednak, jeszcze wiele prac związanych z odpowiednik zagospodarowaniem
tego miejsca, z wykonaniem płotu, itp.
Jeśli ktoś pragnie przeznaczyć swą ofiarę szczególnie na ten cel może to
zrobić, czy to na listę w kancelarii, czy też na konto parafialne z dopiskiem:
Działka. Za każdy dar składamy: Serdeczne Bóg zapłać!
Rada Parafialna
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Chcesz pomóc? Weź udział w parafialnej akcji charytatywnej

KROMKA CHLEBA DLA BLIŹNIEGO

…Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych
bezdomnych przyjmiesz do domu…
Iz 58,7;

Czas trwania akcji:
Od 2 do 30 PAŹDZIERNIKA 2016r.,

ZA KAŻDY DAR SERCA SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!!

SKŁADKA KOŚCIELNA
Od października rozpoczynamy zbieranie składki kościelnej. Nasi
rejonowi będą jak co roku pukać do Waszych drzwi. Przypominamy, iż według
Prawa Kościelnego uchwalonego przez Synod Kościoła, składka powinna
wynosić 1% rocznego dochodu.
(np. miesięczny dochód: 1000 x 1% = 10 zł x 12 miesięcy = 120 zł
1500 x 1% = 15 zł x 12 miesięcy = 180 zł
2000 x 1% = 20 zł x 12 miesięcy = 240 zł
2500 x 1% = 25 zł x 12 miesięcy = 300 zł
3000 x 1% = 30 zł x 12 miesięcy = 360 zł itd.
Składkę można także wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: Ofiara na
cele kultu religijnego – składka kościelna. Szczególnie tych, którzy wpłacają
składkę kościelną przelewem na konto zachęcamy do płacenia składki w
trybie miesięcznym lub kwartalnym, co znacznie pozwala odciążyć budżet
domowy. Wpłata na koniec roku sprawia, że płacący jednorazowo musi
wyasygnować z domowego budżetu znaczną kwotę, a realizując stałe zlecenie
przelewem co miesiąc kwota ta rozdziela się na 12 części i nie stanowi tak
dużego obciążenia w budżecie domowym. Pomoże to także Parafii w jej
płynnym funkcjonowaniu.
Składkę kościelną powinien płacić każdy pracujący członek parafii, który
ukończył 18 rok życia. Zwolnione są osoby uczące się, nie pracujące oraz te
które z różnych przyczyn zwróciły się do Rady Parafialnej o czasowe
zwolnienie.
Pamiętajmy, składka kościelna to nie jedynie obowiązek, to także nasz
przywilej i wyraz odpowiedzialności za wspólnotę parafialną.
(konto Parafii: 26811310202002000163750001)
Za każdy dar składamy serdeczne Bóg zapłać!
Rada Parafialna
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Wczasy Świąteczno - Noworoczne
22 grudnia 2016 roku - 02 stycznia 2017 roku
na terenie Domu Gościnnego w Wiśle – Jaworniku.
Przewidziany koszt całego pobytu od osoby: 850 złotych
(11 dni z noclegami i wyżywieniem + posiłki świąteczne
i sylwestrowo-noworoczne)
Istnieje możliwość dofinansowania kosztów pobytu dla osób o niskim dochodzie.
W programie: wigilijna kolacja, świąteczne koncerty i występy, prelekcje
i inne atrakcje.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Ks. Zdzisław Sztwiertnia
ul. Jodłowa 8a, 43 – 460 Wisła
tel. 855 34 16, e-mail: wislajawornik@luteranie.pl

Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ:
CHRZTY:
Aleksandra Cichy
Filip Partyka
Piotr Sztwiertnia
Kamila Malec
Anna Starzec
Szymon Starzec
ŚLUBY:
Justyna Grochal
Andrzej Wisełka
POGRZEBY:
ś.p. Jan Sikora
ś.p. Zuzanna Nosal
ś.p. Maria Sikora
ś.p. Anna Morys
JUBILACI: (od 65.l)
Aniela Pietras
Marta Kluz
Anna Szarzec
Helena Kowala
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29.09.2016
l.85
l.75
l.65
l.75

INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2016

Stanisław Sikora
Jerzy Czudek
Irena Pilch
Anna Kłósko
Irena Rzyman
Jan Pilch
Anna Gluza
Emilia Dorighi
Zbigniew Dorighi
Anna Faruzel
Anna Sikora
Lidia Łyduch
Irena Matuszny
Anna Morys
Danuta Cieślar
Anna Sikora
Jan Gajdzica
Halina Szymański
Karol Nieboras
Jan Raszka
Helena Szymisko
Ewa Hladky
Władysłąwa Czyż
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l.65
l.65
l.75
l.70
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l.90
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l.85
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l.70
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KANCELARIA, CO, GDZIE, KIEDY:
KANCELARIA PARAFIALNA
ŚRODA
15:00-18:00

PIĄTEK
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

GODZINA
BIBLIJNA
g. 18:30

CZWARTEK

PIĄTEK

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)
g.17:00

SPOTKANIE
KONFIRMANTÓW
g. 16:30

SPOTKANIE
SPOTKANIE
MŁODZIEŻY MŁODSZEJ
KOBIET
g. 17:30
( OSTATNI
CZWARTEK
PRÓBA CHÓRU
MIESIĄCA g. 18:00)
g. 19:00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

SOBOTA

PRÓBA CHÓRKU
DZIECIĘCEGO
g. 15:00

WAŻNE DATY I TERMINY:
30.10. g. 09:00		 – NABOŻEŃSTWO REFORMACYJNE
31.10. 		 – JEDNO CENTRALNE NABOŻEŃSTWO OTWIERAJĄCE ROK JUBILEUSZOWY
			 500-LECIA REFORMACJI W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE
			 (dokładna godzina tego nabożeństwa zostanie podana w późniejszym czasie)
01.11. g. 14:00 – NABOŻEŃSTWO NA CMENTARZU
18-20.11. 		 – EWANGELIZACJA PARAFIALNA, MÓWCY: PASTOROSTWO BEATA I KS. RADCA
			 HENRYK RESKE Z ORZESZA
26.11. g.17:00

– SPEKTAKL DLA DZIECI „TEATR DOBREGO SERCA” Z WARSZAWY

Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
Redakcja: ks. Marek Twardzik, Współpraca: Henryka Szarzec,
Gabriela Sikora, 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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35 lat chórku dziecięcego

spotkanie kobiet „pod tułem”

nabożeństwo przy „spowiedzisku”

konfirmacja
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spotkanie mężczyzn na strzelnicy

dni dobrej nowiny dla dzieci

młodzież nad morzem

legnica - wycieczka chórowo-parafialna
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