
1      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2013        

KWARTALNIK   PARAFII   EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ   W   CISOWNICY  

nr 1 / 2013 (29)

Informator
             Parafialny

Pasja, Wielkanoc

 „Albowiem mowa o krzyżu, 
jest głupstwem dla tych, którzy giną, 

natomiast dla nas, 
którzy dostępujemy zbawienia, 

jest mocą Bożą.” 

I Kor 1,18;
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Wielkanoc
Któż nam odwali kamień od otworu grobowego?
                                                                          Mk 16,3;

Jak zbrodniarz – umarł w miejscu trupich głów, piszczeli!
Z rozpaczą więc i smutkiem szły do Jego grobu
Niewiasty po sabacie w świt Wielkiej Niedzieli,
Lecz, by odwalić kamień – nie znały sposobu…

Bóg sam odrzucił kamień przez trzęsienie globu,
Nad mogiłą aniołów dwóch postawił w bieli.
„Nie ma Go tu, zmartwychwstał!” – rozległ się głos obu.
Zostały prześcieradła grobowej pościeli.

Jakby w grobie zamknięci – urojone błyski
Bierzemy w życiu za cel, co świeci nam w dali,
Lecz w ciemnościach wydaje się drogi i bliski.

W beznadziejnościach życia zgubieni i mali
Mamy tylko cel złudny, śmiertelny i niski…
Któż i nam straszny kamień od grobu odwali..?

                                                                    ks. Edward Romański

„Pan wstał prawdziwie i ukazał się Szymonowi!”
Mk 24, 34;

                                   Błogosławionego Wielkiego Tygodnia,
 wiele radości ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz głębokiej wiary, że:
Pan wstał prawdziwie!!! 

życzą 
wszystkim parafianom 

ks. Marek Twardzik i Rada Parafialna
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Magdala to rodzinne miasteczko Ma-
rii Magdaleny. Było położone na północ-
no-zachodnim brzegu jeziora Genezaret. 
Oddalone o około 5 km od miasteczka  
Kafarnaum, w którym Jezus ze swoimi 
uczniami bardzo często się zatrzymywał. 
Tutaj Maria spotyka Jezusa, który wypę-
dził z niej siedem demonów i uzdrowił ją. 
To bardzo ciężka choroba, uniemożliwia-
jąca normalne życie w społeczeństwie. 
Ludzie bali się i unikali takich osób. Sam 
chory często nie potrafił kontrolować 
siebie i swoich uczynków. Żył jakby w 
żelaznym uchwycie złych mocy. To uwol-
nienie nie tylko przywróciło jej zdrowie 
psychiczne, ale również wpłynęło na 
wielką zmianę w jej życiu. Postanowiła 
opuścić rodzinne miasteczko i wraz z in-
nymi kobietami przyłączyć się do Jezusa 
i jego uczniów. Zrobiła to z kilka powo-
dów. Jezus ją uzdrowił. Na własne oczy 
zobaczyła, że ma moc nad demonami. 
Potrzebowała jego ochrony i czuła, że w 
jego obecności będzie bezpieczna. Dru-

IDŹ I POWIEDZ…

gim powodem to wdzięczność. To Jemu 
zawdzięcza wszystko. Uzdrowienie przy-
nosi jej nowe życie, nowe możliwości i 
godne miejsce w społeczeństwie. I  dla-
tego postanawia zrobić coś więcej niż po-
zostać w swoim miasteczku i opowiadać 
o cudzie uzdrowienia. Chce być blisko 
Niego. Jest przekonana, że w Jego służ-
bie jest miejsce i dla niej. Taka decyzja 
wymaga jednak dużej odwagi i osobiste-
go przekonania. Prawdopodobnie była 
kobietą zamożną i razem z Joanną, żoną 
Chuzy, zarządcy dóbr Heroda i Salome 
matką Jakuba i Jana wspierają finanso-
wo działalność Jezusa. Maria Magdalena 
jest świadkiem ostatnich wydarzeń z ży-
cia Jezusa. Pamięta długą drogę z Galilei 
do Jerozolimy, podczas której Jezus za-
powiadał swoją męczeńską śmierć. Widzi 
triumfalny wjazd, oraz zachwycony tłum, 
który ścielił na Jego drodze szaty i gałązki 
palmowe krzycząc „Hosanna! Błogosła-
wiony, który przychodzi w imieniu Pań-
skim, król Izraela.” A potem obserwuje, 
jak narasta wokół Niego coraz większa 
wrogość, która skończyła się Jego poj-
maniem, osądzeniem i śmiercią. Słyszała 
ten sam tłum, który teraz rozwścieczony 
wołał: ”Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go”. Szła za 
Nim w tłumie, kiedy dźwigał swój krzyż 
na Golgotę ulicą zwaną później „Via 
Dolorosa”. Patrzyła bezsilnie na Jego 
cierpienie i umieranie. Była świadkiem, 
kiedy niebo zaciemniło się, a trzęsienie 
ziemi wstrząsnęło miastem. I słyszała 
jego przerażające słowa „Boże mój, Boże 
mój, czemuś mnie opuścił”. Stała pod 
krzyżem i nic nie rozumiała. Jej wiara 
przechodziła teraz ciężką próbę. Innych 
uzdrawiał, leczył, uciszał burzę. Dlaczego 
sobie nie może pomóc? Dlaczego samot-
ny i opuszczony kona na krzyżu? Maria 
wytrwała do końca i słyszała Jego ostat-
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nie słowa:  „Wykonało się”. Była obecna, 
kiedy zdejmowano Go z krzyża i składa-
no do grobu. A potem, kiedy inni już ode-
szli, pozostała sama przy Jego grobie. Po 
sabacie, wczesnym porankiem, jeszcze 
przed wschodem słońca, Maria Magda-
lena wraz z innymi kobietami przyszły 
do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Ból 
i głęboka żałoba sprawiły, że zapomniały 
o kamieniu, który przykrywał wejście do 
grobu, oraz o straży, którą kazał postawić 
Piłat. Ku ich ogromnemu zaskoczeniu 
zobaczyły, że kamień został odsunięty, 
a wejście do grobu jest otwarte. Nie było 
też strażników. Pojawiła się pełna nie-
pokoju myśl, że ktoś ukradł ciało. Maria 
natychmiast przyprowadziła uczniów. 
Przerażeni zobaczyli pusty grób. Ułoże-
nie prześcieradeł wskazywało, że zwłoki 
nie zostały zabrane. Stojąc przy pustym 
grobie, uczniowie jeszcze nie rozumie-
li Pisma, że Jezus musi powstać z mar-
twych. Zakłopotani tym co zobaczyli, 
wrócili z powrotem do miasta. Przy gro-
bie pozostała nadal płacząca Maria. Nie 
mogła pogodzić się z myślą, że nie ma 
ciała Jezusa i jeszcze raz nachyliła się 
do grobu i wtedy zobaczyła tam dwóch 
aniołów w białych, lśniących szatach. 
To do nich skierowała swój żal: „Wzięli 
Pana mego, a nie wiemy, gdzie Go poło-
żyli”./J.20.13/  I zaraz potem usłyszała 
znajomy głos. Ktoś zawołał ją po imieniu 
„Mario”. To był Jego głos. Jej nauczycie-
la i mistrza. Ten sam ciepły i pełen mocy. 

To głos Jezusa. Maria stała się pierwszą 
osobą, która ujrzała zmartwychwstałego 
Jezusa. Jezus wysyła Marię do uczniów, 
aby zaniosła im dobrą nowinę: „idź do 
braci moich i powiedz im” /J 20,17;/ I 
staje się również pierwszym zwiastunem 
Jego zmartwychwstania. To ogromny 
przywilej. Teraz już nie ma wątpliwo-
ści. Jezus żyje, a ona wybrała najlepszą 
drogę, drogę pójścia za nim. Nowe życie, 
które otrzymała podczas uzdrowienia 
nabiera sensu i znaczenia. Polecenie Je-
zusa, które najpierw skierował do Marii 
Magdaleny zostało powierzone całemu 
kościołowi: „Ale weźmiecie moc Ducha 
Świętego, kiedy zstąpi na was, i będzie-
cie mi świadkami w Jerozolimie i Jero-
zolimie całej Judei, i w Samarii, i aż po 
krańce ziemi.”/Dz1,8;/ Mamy być Jego 
świadkami. Mamy opowiadać innym 
swoją historię związaną z wiarą w Boga. 
Nie musimy porzucić naszej pracy, ani 
miejsca gdzie mieszkamy. Nie musimy 
stać się pełnoetatowymi ewangelistami, 
ani misjonarzami. Tam, gdzie jesteśmy 
i niezależnie co robimy mamy dzielić się 
naszym życiowym przesłaniem.  Naszą 
motywacją musi być prawda, że ludzie 
bez Chrystusa są zgubieni. Nawet jeże-
li robią wrażenie zadowolonych z życia, 
odnoszą sukcesy i wydają się być „w 
czepku urodzeni”.

Henryka Szarzec
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POZBYĆ SIĘ ABY ZYSKAĆ

„…wszystko uznaję za śmiecie, żeby 
zyskać Chrystusa (…), aby tym sposobem 
dostąpić zmartwychwstania.”

Filipian 3, 8 i 11;

Nie wyrzucamy rzeczy wartościo-
wych, przydatnych i dobrych, ale docho-
dzimy czasem do przekonania, że są pew-
ne przedmioty już dla nas bezużyteczne. 
Nawet z wysiłkiem gromadzone, takie 
jak ulubione książki, piękne kolekcje czy 
chociażby wycinki  prasowe skrzętnie 
przez lata zbierane, również one z cza-
sem tracą na swym pierwotnym znacze-
niu. Dziś patrzę na stosy gazet i periody-
ków, na te „skarby”, a one przeistaczają 
się powoli w – co stanie się prędzej czy 
później – makulaturę. Powiedziałbym – 
cytując za apostołem Pawłem – staną się 
śmieciami.

Nieco inaczej traktuje się rzeczy, któ-
re na ziemi w każdym czasie mają swą 
mierzalną wartość, takie jak złoto, sre-
bro, szlachetne kamienie i wyroby z tych 
kruszców. Te stanowią dla nas majątek, 
bo ich wartość może być zabezpiecze-
niem w trudnych chwilach. Jednak za-
pytam: na jak długo? Faraon i dostojnicy 

egipscy najcenniejsze dobra chcieli za-
brać z sobą w zaświaty. Ich religia była 
tak skonstruowana, że to, co „tu”, przy-
dawało się również „tam”. Czy skorzystali 
z tej możliwości? Niedawno umarł Alek-
sander Gudzowaty, człowiek niezwy-
kle majętny. Jeszcze miesiąc przed jego 
śmiercią w jednej z gazet przeczytałem 
o jego planach i widziałem go na zdjęciu 
zrobionym w prywatnej kaplicy. Jednak 
miesiąc później napisano: „umarł A. Gu-
dzowaty”. Nam pozostało o nim wspo-
mnienie, tak jak pozostają wspomnienia 
o naszych bliskich i mieszkańcach naszej 
wsi. W kontekście bogactwa Gudzowate-
go przychodzi mi na myśl życiowy wybór 
Władka Cieślara, znanego nam Miczu-
rina, który wydaje się szczególnie bliski 
przekonaniom apostoła Pawła: muszę 
wyzbyć się wszystkiego, aby coś drogo-
cennego zyskać.

Nie jest jednak rzeczą bynajmniej 
prostą wyzbyć się czegoś, co uważało się 
za wartościowe. Taka decyzja musi być 
dobrze przemyślana. Wcale się nie dzi-
wię, że niektórzy uczniowie odpowiadali 
Jezusowi: „dobrze, pójdę za Tobą, ale po-
zwól mi najpierw...” Na przykład bogaty 
młodzieniec odszedł smutny, bo będąc 
człowiekiem religijnym nie był w stanie 
przezwyciężyć przywiązania do ziem-
skich wartości.

Apostoł Paweł napisał do Efezjan: 
„zewleczcie z siebie starego człowieka, 
wraz z jego poprzednim postępowaniem, 
którego gubią zwodnicze żądze i odnów-
cie się w duchu umysłu waszego”. Słowa 
piękne i aktualne ponieważ i współcze-
śnie wielu ludzi doświadcza przemian 
jaka chociażby spotkała Zacheusza, kie-
dy Jezus przemówił do niego słowami 
„Zejdź śpiesznie Zacheuszu z drzewa, bo 
ja dziś muszę być  w twoim domu!” 
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Zbierając skarby ziemskie, groma-
dząc je, czy masz na uwadze to, że naj-
większy skarb możesz znaleźć w Jezusie? 
Ten, kto go odnalazł, jest w stanie prze-
wartościować wszystkie swoje dotych-
czasowe „skarby”.

Marcin Luter w swoich wspomnie-
niach zaznacza, że wiele cennych warto-
ści dał mu dom rodzinny, potem szkoła 
i klasztor. Jednak dopiero odkryta war-
tość Słowa Bożego, przez Które Duch 
Święty obdarował go poznaniem wiel-
kim i prostym zarazem, pozwoliła mu 
wyznać: tylko Chrystus! Rzeczy ziemskie 
znalazły się od tamtego czasu na niższym 
hierarchicznie miejscu.  

Jeśli Drogi Czytelniku pytasz na ko-
niec tych rozważań sam siebie: „czego 
mam się pozbyć, aby zyskać Chrystusa”, 
to myślę, że warto pójść za przykładem 
Zacheusza i podobnie jak on wejść na 
drzewo, by z tej perspektywy lepiej zoba-
czyć Chrystusa  i tym sposobem dostąpić 
zmartwychwstania. 

 
Życzę radosnych i błogosławionych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Tadeusz Gluza

KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU 2012
PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA CISOWNICA

 
STYCZEŃ

06.01. – nabożeństwo Epifanijne połączone z parafialnym kolędowaniem 
 chóru oraz chórku dziecięcego,
08.01 –  nabożeństwo rodzinne – Mt 2, 13-17; temat:  Co robisz dla Jezusa?
 rekwizyt: pająk,
08.01 –  doroczne spotkanie Rady Parafialnej, pracowników, rejonowych,
 wolontariuszy i wszystkich zaangażowanych w działalność Parafii, 
15.01 –  koncert kolęd, wystąpili: chór parafialny, Diecezjalna Orkiestra Dęta,
 Zespół Vocalis ze Skoczowa,
19.01 –  nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Goleszowie,
20.01 –  kulig chórowy w Dobce,
27.01 –  między parafialne spotkanie pań,
29.01 –  wprowadzenie nowej Rady Parafialnej, którego dokonał ks. bp Paweł 
              Anweiler, 
29.01 –  występ chórku dziecięcego w Domach Opieki Emaus I i Emaus II,

LUTY

05.02 –  nabożeństwo rodzinne – J 8,12; temat: Jezus naszą światłością, 
             rekwizyt: świecznik, po nabożeństwie odbyło się Sprawozdawcze
             Zgromadzenie Parafialne,
01/03/09.02 – wieczory filmowe dla młodzieży: „Władca pierścieni cz. I,II,III.”
05.02 –  kulig młodzieży,
24.02 –  nabożeństwo pasyjne, ks. Krzysztof Śledziński z Wisły Centrum, 
26.02 –  Synod Diecezjalny
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MARZEC

02.03 – nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy przygotowane          
 i poprowadzone przez nasze panie. Liturgia przygotowana przez 
 kobiety z Malezji, kazanie wygłosiła diakon Urszula Śliwka z Ustronia,
04.03 –  nabożeństwo rodzinne – Obj 3,20; temat: Poszukiwacze szczęścia,
              rekwizyt: pęk kluczy,
09.03 – nabożeństwo pasyjne, ks. Piotr Janik z Wieszcząt,
10.03 –  spotkanie rodzinne z diak. Aleksandrą i ks. Zbigniewem Kowalczykami, 
              temat: Różne portrety rodziny w Biblii i współczesności,
15-16.03 – ewangelizacja pasyjna: ks. Marek Londzin z Dzięgielowa oraz 
 ks. Adam Podżorski ze Skoczowa, 
19-21.03 – rekolekcje pasyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej,
23.03 –  nabożeństwo pasyjne, ks. Janusz Sikora z Cieszyna,
24.03 –  finał Konkursu Biblijnego Sola Scriptura, laureaci: Nikola Więcław,
              Sebastian Madejski, konkurs plastyczny– II miejsce: Łukasz Miech,
25.03 –  nabożeństwo spow-kom. oraz spotkanie dla seniorów,
25.03 –  pasyjny koncert Misyjnej Orkiestry Dętej z Wisły,
24, 31.03 – przedświąteczne zajęcia plastyczne dla dzieci, 
30.03 –  nabożeństwo pasyjne – ks. Jan Kozieł,

KWIECIEŃ

01.04 – nabożeństwo rodzinne – II Kor 2,2; temat: Krzyż zbawienia, rekwizyt: 
             krzyż z wycinanki, w trakcie nabożeństwa deklamatorium 
             słowno-teatralne: Siedem słów z krzyża w wykonaniu konfirmantów,
01.04 –  kiermasz świąteczny po nabożeństwie,
22.04 –  diecezjalny zjazd chórów,
22.04 –  spotkanie z rodzicami konfirmantów,
29.04 –  jubileusz złotej konfirmacji w Ustroniu, kazanie: ks. M. Twardzik, 

MAJ

01.05 –  piesza wycieczka szlakiem leśnych świątyń: Spowiedzisko oraz 
              Zakamień k. Nytku,
06.05 –  nabożeństwo rodzinne oraz dziękczynne z okazji Święta Straży Pożarnej 
              – J 7,37.38;  II Mż 13,21; temat: Jezus najlepszym ratunkiem, rekwizyt: 
              samochód strażacki,
11.05 –  specjalne spotkanie młodzieżowe,
16.05 –  wycieczka parafialna do Pisarzowic,
17.05 –  finał konkursu „Jonasz”, II miejsce – Samuel Gogółka, VI miejsce –
               Sebastian Madejski, 
17.05 –  święto Wniebowstąpienia – egzamin konfirmantów, 
19.05 –  spotkanie rodzinne z Moniką i Robertem Cieślar, temat: Dzieci ulicy – 
              pedagodzy ulicy. 
26.05 –  zajęcia plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Matki,
26.05 –  sprzątanie kościoła przez rodziców konfirmantów,
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26.05 –  ognisko młodzieży,
27.05 –  dzień rodziny: nabożeństwo z występem chórku dziecięcego na Dzień 
              Matki, a po południu I Piknik Rodzinny u Brzezinów, 

CZERWIEC

03.06 –  uroczystość konfirmacji,
10.06 –  udział w konfirmacji w Liptowskim Janie, kazanie: ks. M. Twardzik,
15.06 –  udział chóru w przeglądzie twórczości TON
15-16.06 – wycieczka konfirmantów na Górny Śląsk
 (Katowice, Będzin, Miechowice, Zabrze,)
16.06 –  udział w Dniu Misyjnym w Jaworniku – Artur Więcław, 
17.06 –  nabożeństwo na którym kazanie wygłosił pastor Michaił Balko 
              z Mukaczeva na Ukrainie,
17.06 –  wspólna szkółka niedzielna dzieci ze Skoczowa i Cisownicy,
24.06 –  Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła, kazania: ks. dr Adrian
              Korczago oraz ks. Tomasz Bujok z Pruchnej, Kameralny Chór 
              Wyższobramski z Cieszyna, Misyjna Orkiestra Dęta, chór i chórek 
              parafialny,
29.06 –  modlitwa na zakończenie roku szkolnego, 
29.06 –  zakończenie spotkań młodzieży – ognisko,  
30.06 –  wycieczka szkółki niedzielnej do Pielgrzymowic,        

LIPIEC/SIERPIEŃ

01.07 –  nabożeństwo rodzinne – Mk 6, 30-32, temat: Wszystko mamy od Boga, 
             rekwizyt: piłka
01.07 –  nabożeństwo w leśnej świątyni na Spowiedzisku, kazanie: 
              ks. M. Twardzik, śpiewał chór parafialny,   
04-07.07 – Dni Dobrej Nowiny dla dzieci – Wielkie Igrzyska,
25-29.07 – wakacyjny wyjazd młodzieży do Czarnej Góry,
05.08 –  nabożeństwo rodzinne – Mt 28, 18-20, temat: chrzest, rekwizyt: puzzle, 
31.08 –  inauguracja spotkań młodzieży –ognisko,

WRZESIEŃ

02.09 –  nabożeństwo rodzinne na rozpoczęcie roku szkolnego – Łk 5, 4-11,
              temat: Czym wypełniamy nasze serca? rekwizyt: batonik Snicers, 
              błogosławieństwo pierwszoklasistów, 
03.09 –  modlitwa na rozpoczęcie roku szkolnego,
07-09.09 – wycieczka chóru w Bieszczady, 
16.09 –  nabożeństwo spow-kom oraz spotkanie dla seniorów, 
18.09 –  konfirmanci na wystawie o Biblii w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, 
22.09 –  spotkanie rodzinne z Łukaszem Bujok, temat: Kościół, który czyni 
              uczniami, 
28-30.09 – udział młodzieży w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży
 Ewangelickiej w Węgrowie, 
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30.09 –  Dziękczynne Święto Żniw, po nabożeństwie spotkanie w sali
              parafialnej, inauguracja akcji „Kromka chleba”,

PAŹDZIERNIK

06.10 – spotkanie dla mężczyzn, projekcja filmu: Odważni, 
07.10 –  nabożeństwo rodzinne – Łk 15, 11-24; temat: Jesteś cenny dla Boga,
              prezentacja multimedialna, po nabożeństwie spotkanie rejonowych, 
14.10 –  nabożeństwo oraz promocja nowej postylli ks. dr Henryka Czembora,
21.10 –  koncert Tomasza Żółtko,
27.10 –  wycieczka parafialna do Zabrza i Miechowic,
28.10 –  spotkanie z rodzicami konfirmantów,
31.10 –  nabożeństwo reformacyjne, udział młodzieży w „Nocy z Lutrem” 
              w Bielsku, 

LISTOPAD

01.11 –  pamiątka umarłych – nabożeństwo na cmentarzu,
04.11 –  nabożeństwo rodzinne – Łk 14, 15-24; temat: Mój czas dla Boga,
               rekwizyt budzik, rozpoczęcie akcji diakonijnej: „Prezent pod choinkę”,
10.11 –  spotkanie rodzinne z Anną i ks. Tomaszem Bujok, temat: Izrael,
17.11 –  wyjazd pań do sklepu IKEA w Katowicach, 
23.11 –  międzyparafialne spotkanie pań,
23-25.11 – ewangelizacja parafialna, temat: Bohaterowie wiary: Noe, Samson,
 Mojżesz, ewangelista: ks. Leszek Czyż,

GRUDZIEŃ

01.12 –  parafialna wycieczka do Wiednia,
02.12 –  nabożeństwo rodzinne – Łk 3, 1-6; temat: Najważniejsza droga życia, 
              rekwizyt: zdjęcia różnych dróg, 
06.12 –  nabożeństwo adwentowe, ks. Roman Kluz z Brennej,
08.12 –  nabożeństwo spow-kom. w Dniu Pokuty, 
09.12 –  nabożeństwo spow-kom. oraz spotkanie dla seniorów, 
13.12 –  nabożeństwo adwentowe, ks. Marcin Markuzel z Bładnic, 
13.12 –  warsztaty dla pań: wianki świąteczne, prowadząca – Tatiana Protung,
2/9/16.12 – kiermasz świąteczny: ciasteczka, ozdoby, kartki świąteczne,
20.12 –  nabożeństwo adwentowe, ks. Roman Dorda z Goleszowa,
23.12 –  gwiazdka dla dzieci,
21.12 –  wigilijna dla młodzieży,
15/22.12 – przedświąteczne zajęcia plastyczne dla dzieci,     
30.12 –  udział chórku w koncercie: Dzieci śpiewają kolędy.

                                                                     Opracował: ks. Marek Twardzik
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RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

WARSZTATY ADWENTOWE

Zwyczaj dekorowania domów w 
okresie Adwentu wieńcami przyjął się 
na Śląsku Cieszyńskim niedawno, cho-
ciaż coraz częściej można je spotkać na 
stołach czy drzwiach naszych mieszkań. 
Wychodząc naprzeciw naszym oczeki-
waniom nasza pastorowa zaprosiła do 
Cisownicy florystykę Tatianę Protung, 
która uczyła nas jak można samej wy-
konać adwentowy wieniec. W czwartek 
13 grudnia sala parafialna zamieniła się 
w pracownię florystyki, a w powietrzu 
unosił się zapach świeżo obciętych ga-
łązek daglezji (odmiana sosny). Każda z 
pań otrzymała gotowy wieniec ze słomy, 
do którego uczyłyśmy się przymocowy-
wać zielone gałązki oraz różnego rodzaju 
ozdoby: suszone szyszki, orzechy, plastry 
jabłek, cytryn, laski cynamonu i wiele 
innych. Uwieńczeniem całości naszych 
prac były ozdobne kokardki. Byłyśmy 
bardzo zadowolone, a efekty przerosły 
nasze najśmielsze oczekiwania. Ile pań, 
tyle było wieńców, a każdy z nich inny. 
Czułyśmy wielką satysfakcję, że w dobie 
powszechnego komercjalizmu, gdy pół-
ki sklepowe uginają się od fabrycznych 

ozdób, my wracałyśmy do domu z wła-
snoręcznie wykonanym wieńcem. Jeste-
śmy wdzięczne pani florystyce, za to że 
czuwała nad całością naszych prac i prze-
kazała nam wiele cennych uwag. Dzię-
kujemy też pani pastorowej za wkład i 
zaangażowanie w zorganizowaniu tego 
spotkania. 

Krystyna Grochal

WYSTĘPY
CHÓRKU DZIECIĘCEGO

Czas prędko płynie, kolejne święta 
zbliżają się coraz szybciej, dlatego bardzo 
intensywnie ćwiczymy kolejne pieśni. 
Cieszymy się, że Pan darował nam nowe 
dzieci i to te najmniejsze, które chcą 
śpiewać! Dla tych maleńkich 4 letnich 
dzieci jest to nowe wyzwanie, wcale nie 
łatwe, ale one są takie szczere i z głębi 
swych serduszek chcą śpiewać na chwałę 
Pana. To one znalazły się pierwszy raz na 
scenie cieszyńskiego Teatru, by razem z 
innymi dziećmi zaśpiewać kolędy. Dzię-
kujemy wam najmłodsi chórzyści Naj-
milko Brudny, Arturku i Szymku Wan-
tulok i życzymy wam dalszej wytrwałości 
i wiele radości z śpiewania w chórku 
dziecięcym. Na scenie Teatru pojawi-
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li się też nasi chórkowi artyści, którzy 
pięknie przedstawili poszczególne sceny 
pieśni „Dlaczego dzisiaj”. Dziękujemy też 
wszystkim solistom grającym na różnych 
instrumentach. 

H. Macura  i  J. Starzec

NOWOROCZNE SPOTKANIE
PRACOWNIKÓW

I WOLONTARIUSZY
 
W niedzielę 6 stycznia, w Święto Epi-

fanii na sali parafialnej odbyło się spo-
tkanie Rady Parafialnej, pracowników, 
wolontariuszy oraz wszystkich którzy w 
przeróżny sposób angażują się w funk-
cjonowanie naszej parafii. Ks. proboszcz 
przywitał wszystkich bardzo serdecznie, 
a następnie wygłosił okolicznościowe 
rozważanie z epifanijnymi obrazami w 
tle. Wskazując na dzieła wybitnych arty-
stów pokazał, jak bardzo ponadczasowe 
i ogólnospołeczne jest Boże Narodzenie. 
Następnie pan kurator Bronisław Raszka 
podziękował wszystkim za trud, zaan-
gażowanie oraz wszelką pracę na rzecz 
naszej Parafii w minionym 2012 roku. 
Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej 
atmosferze przeplatane wspólnym śpie-
wem kolęd i pieśni bożonarodzeniowych. 
Swoje piękne wiersze zaprezentowała 
pani Helena Wróbel. Mogliśmy także 
wysłuchać mini koncertu naszych pań: 
Haliny Macura i Anny Dorighi. 

KONCERT KOLĘD

13 stycznia, w pierwszą niedzielę 
po Epifanii, Cisowniki kościół wypełnił 
się artystami oraz słuchaczami koncer-
tu kolęd. Jak przystało na gospodarzy, 
koncert otworzył chór mieszany naszej 
parafii tym razem pod dyrekcją pani Ga-
brieli Kluz. Występ naszego chóru został 

uwieńczony pięknym solowym śpiewem 
pani Gabrieli. Następnie wystąpił chór 
z Ustronia Polany pod dyrekcją pani 
Marioli Dyka wraz z solistą Mariuszem 
Pasternym. Później przyszedł czas na 
małą odmianę stylu śpiewania. Zespół 
kolędniczy Wańcy z Wisły Jawornika 
zaprezentował nam przepiękny obrzęd 
kolędniczy, który ongiś downi był nie-
rozerwalnie związany z świętami Bożego 
Narodzenia. Dopełnieniem tych wspa-
niałych doznań był występ chóru Cantate 
z Jaworza pod dyrekcją pani Małgorzaty 
Penkala-Ogrodnik. Za ten piękny wie-
czór pełen nie tylko artystycznych, ale 
także duchowych doznań wszystkim wy-
konawcom z całego serca dziękujemy. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE
CHÓRU

Jak co roku zorganizowaliśmy nowo-
roczne spotkanie chórzystów, członków 
chóru mieszanego przy parafii Cisowni-
ca, które odbyło się 18.01.2013 roku. Było 
to spotkanie podsumowujące działalność 
chóru w całym roku 2012 i w latach po-
przednich. Przedstawiliśmy statystykę 
ilościową i wiekową naszych członków, w 
skali kilku lat oraz udział chóru w życiu 
parafialnym. Czynne uczestnictwo chóru 
w nabożeństwach i w różnych spotka-
niach jest imponujące.  
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Ks. M. Twardzik pokazał nam zdjęcia 
z odbytej wycieczki w Bieszczady oraz 
z kuligu, na którym byliśmy w Dobce, 
dowcipnie je komentując. Spotkanie na-
sze uświetnili swym śpiewem Gabriela 
Targosz i Jan Gluza, których zawsze z 
wielką przyjemnością słuchamy. 

KULIG CHÓROWY

Dnia 8 lutego 2013 roku, tradycyjnie 
zorganizowaliśmy kulig dla chórzystów i 
sympatyków. Tym razem w Wiśle – Ma-
lince, przez Agroturystykę „U Beatki”. 
Wszyscy spotkaliśmy się na parafii, skąd 
samochodami pojechaliśmy do Wisły – 
Malinki, stamtąd o godzinie 1800 wyru-
szyliśmy saniami, z palącymi się pochod-
niami,  na 40 minutową przejażdżkę. 
Jechaliśmy przez urokliwe lasy i dość 
wąskie dróżki. Był niecodzienny nastrój 
i każde serce rwało się do śpiewu, prze-
krzykiwaliśmy się wzajemnie. 

Poza przyjemnością „dla ducha” była 
też przyjemność „dla ciała”. Przedstawi-
cielki damskiej części chóru, o wielkich 
zdolnościach kulinarnych, przygotowały 
nam pyszny poczęstunek.

Na koniec, w celu sprawdzenia wie-
dzy biblijnej w poszczególnych głosach, 
przeprowadziliśmy konkurs z znajomo-
ści Pisma Świętego, który przygotował 
ks. Marek. Druga część konkursu, doty-
cząca historii chóru przygotowana była 
przez chórzystki. Okazało się, że z wiedzą 
biblijną jest zupełnie dobrze, a szcze-
gólności wśród tenorów. Na sam ko-
niec udanego spotkania snuliśmy plany 
na  2013 rok. Mamy nadzieję, że w roku 
2013 grono nasze powiększy się o znacz-
ny procent.  Wszystkich, jeszcze zasta-
nawiających się, serdecznie zachęcamy 
i zapraszamy. Przyjść można zawsze i w 
każdym czasie roku kościelnego.

Halina Sikora

Dojechaliśmy do chatki wybudowa-
nej i wspólnie użytkowanej przez Koło 
Myśliwskie i Agroturystykę „U Beatki”, 
zwanej „Ostoja Jarząbka”, gdzie czekał 
na nas poczęstunek. Z apetytem zjedli-
śmy gulasz w chlebie, chleb ze smalcem 
oraz pyszne ciasta, upieczone przez  bar-
dzo zdolne kulinarnie  chórzystki. Popi-
jaliśmy pyszną herbatką ziołową.

Przez cały czas śpiewaliśmy pieśni 
i piosenki. Chcieliśmy być lepsi od na-
szych poprzedników, którzy również zor-
ganizowali sobie kulig w tym miejscu, a 
mianowicie chóru mieszanego z Cieszy-
na. Do głośnego i intensywnego śpiewu 
zmotywowała nas właścicielka pani Be-
ata Gomola, parafianka z Wisły Malinki, 
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która /jej zdaniem/ nie potrafi śpiewać, 
ale bardzo lubi słuchać. Była zachwyco-
na śpiewem chóru z Cieszyna, a potem 
i naszym, bo nie chcieliśmy być gorsi. 
Czas upłynął nam bardzo szybko w miłej 
atmosferze. Rozeszliśmy się po około 2,5 
godzinach, z postanowieniem zorganizo-
wania kuligu również w przyszłym roku.

Halina Sikora

SPOTKANIE RODZINNE
OJCIEC DUCHOWY

- BARNABA

«Jest wiele sposobów, które nam 
pomagają w poznawaniu woli Bożej: 
czytanie Pisma św., modlitwa... Ale 
nigdy nie jesteśmy jeszcze pewni, 
nigdy nie jesteśmy stali. Są w nas 
ciągle okresy wahania. Raz stajemy na 
gruncie woli Bożej, potem znów ogarnia 
nas jakieś złudzenie, odejście na błędne 
drogi. Dlatego tak ważną rzeczą w 
życiu wewnętrznym jest kierownictwo 
duchowe, bo właśnie ktoś z zewnątrz; 
oświecony światłem Ducha Świętego, 
rozpoznaje lepiej naszą sytuację i daje 
nam wskazówki. Wówczas można o 
wiele łatwiej uniknąć błędów i pomyłek, 
na które jesteśmy narażeni» 

                                   (Ks. F. Blachnicki,
„Światła w życiu wewnętrznym”).

Właśnie takim przewodnikiem du-
chowym apostoła Pawła był Barnaba-
-jeden z bohaterów biblijnych, któremu 
poświęcone było ostatnie Spotkanie ro-
dzinne. Tym razem w naszej parafii go-
ściliśmy mgr Bogusława Czyża. Na pod-
stawie Dziejów Apostolskich pokrótce 
przybliżył nam tę mało znaną postać. 

Po krótkim wstępie prześledziliśmy 
życie Barnaby, rozpoczynając od roz-
działu 4. Dziejów Apostolskich, gdzie 

czytamy: „Tak Józef, nazwany przez 
apostołów Barnabą, co się wykłada 
Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru.  
Sprzedał rolę, którą posiadał,  przyniósł  
pieniądze i złożył u stóp apostołów.” W 
kolejnych rozdziałach widzimy, iż Boża 
miłość pobudzała go do jeszcze większe-
go poświęcenia się Panu. Oddanie to jest 
pełne działania, celem jego życia  była 
nieustanna służba: zwiastował Ewange-
lię zarówno Żydom jak i poganom, na 
Cyprze odwiedzał gminy chrześcijańskie 
założone wraz z Pawłem w czasie pierw-
szej wyprawy misyjnej. 

Jakiej lekcji możemy się nauczyć, 
studiując życie apostoła Barnaby? Słowo 
Boże jest przecież ciągle aktualne...Dzi-
siaj również Bóg wzywa nas do podjęcia 
tego samego dzieła. On nie tylko chce, 
abyśmy żyli zgodnie z jego wolą, ale by-
śmy innym pomagali robić to samo. Bóg 
chce, abyśmy przyprowadzali ludzi do 
Chrystusa, wprowadzali ich do społecz-

ności, pomagali im we wzrastaniu i od-
krywaniu swojego miejsca w służbie, a 
następnie wysyłali ich, by nieśli Dobrą 
Nowinę kolejnym osobom- „A co sły-
szałeś ode mnie wobec wielu świadków, 
to przekaż ludziom godnym zaufania, 
którzy będą zdolni i innych nauczać”- 
Tymoteusz 2,2. Czy jesteśmy na tyle od-
ważni, by zmierzyć się z tym zadaniem, 
które-jak nam się wydaje- przekracza 
nasze możliwości? Jeśli zaufamy Bogu 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2013     16  

i skoncentrujemy się na Nim, możemy 
pokonać strach i niepewność. Wypeł-
niając Jego wolę i opierając się na Jego 
nieograniczonej mocy, możemy stać się 
prawdziwymi uczniami Pana Jezusa.

Nasz zbór też może być troszczącą 
się wspólnotą ludzi, którzy kochają się  
wspierają, modlą się za siebie, śmieją 
się razem, płaczą razem i wspólnie niosą 
swoje brzemiona. Potrzebujemy siebie 
nawzajem.         S.M.

SPOTKANIE DLA MĘŻCZYZN 
- CZYLI NARTY I SYBERIA

Zimowa aura, która od dłuższego 
czasu panuje za naszymi oknami była 
okazją do uczestnictwa w kolejnym spo-
tkaniu dla mężczyzn, które miało miej-
sce w sobotnie popołudnie 8 lutego b.r. 
Tym razem miłośnicy białego szaleństwa 
mogli poszusować na stoku „Palenica” w 
Ustroniu, gdzie odbyła się pierwsza część 
spotkania. Dalsza część spotkania odbyła 
się w domu parafialnym, gdzie naszymi 
gośćmi byli Jerzy Marcol oraz Michał 
Domagała - misjonarz, lingwista. Michał 
poprzez piękne zdjęcia i swoją opowieść 
zabrał nas wszystkich w daleką podróż 
po Syberii - do odległej Chakasji, gdzie 
wraz ze swoją żoną Agnieszką i dziećmi 
spędzili 6 lat tłumacząc w ramach misji 
Wycliffe’a (Misja Tłumaczy Biblii) Nowy 
Testament na język chakaski. Mogliśmy 

więc dowiedzieć się czegoś o ludziach 
zamieszkujących te odległe dla nas miej-
sca, o ich życiu, kulturze, historii ale tak-
że wysłuchać świadectw Bożej wierno-
ści i mocy, która objawia się tam, gdzie 
kończą się nasze możliwości. Na koniec 
refleksja: Czy uświadamiamy sobie jak 
wielkim błogosławieństwem jest to, że 
posiadamy Słowo Boże we własnym ję-
zyku? Czytamy w nim, że „Całe Pismo 
przez Boga jest natchnione i pożyteczne 
do nauki, do wykrywania błędów, do po-
prawy, do wychowywania w sprawiedli-
wości, aby człowiek Boży był doskonały, 
do wszelkiego dobrego dzieła przygoto-
wany. „ ( 2 Tym. 3:16-17 ). Czy jest ono 
naszym codziennym pokarmem, czy tylko 
elegancką pozycją w naszej biblioteczce? 

P.S. Swoje przeżycia i świadectwa 
Agnieszka i Michał spisali w książce „Sy-
beria z okna misjonarza”. Serdecznie po-
lecam te historie, które choć rozgrywają 
się w mroźnej scenerii - potrafią rozgrzać 
nasze serca i zachęcić do zaufania Bogu 
w każdej sytuacji.

Leszek Kluz

ZIMOWY WYJAZD
MŁODZIEŻY DO PISKU

W dniach 11-13 luty 2013 grupa mło-
dzieży wybrała się na zimowy wypoczy-
nek do Beskydskiej Oazy w Pisku. Podróż 
nie trwała długo ale dała wiele radości bo 
jechaliśmy pociągiem. Pogoda dopisała, 
więc czas głównie spędziliśmy na zaba-
wach na śniegu. 

Drugiego dnia pojechaliśmy na po-
bliski stok narciarski. Był bardzo dobrze 
przygotowany do jazdy, więc część z nas 
szusowała na nartach i na snowboardzie. 
Reszta w tym czasie, mogła pożywić się 
pysznymi hranolkamy. Wieczorami gra-
liśmy w gry planszowe i wzajemnie się 
poznawaliśmy.
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W ostatnim dniu poszliśmy leśnym 
skrótem na kręgle. Pomimo że sprzęt nie 
był najnowszy miło spędziliśmy czas.

Niestety przyszła pora powrotu do 
domu i musieliśmy opuścić to piękne 
miejsce. Dziękujemy przede wszystkim 
Bogu za to, że trzymał nas w swojej opie-
ce, ale także organizatorom oraz tym, 
którzy włożyli wkład w ten wyjazd. Już 
planujemy kolejne wycieczki i mamy na-
dzieję, że będą równie udane.

Uczestniczki 

ŚWIATOWY DZIEŃ
MODLITWY

 
Kolejny Światowy Dzień Modlitwy 

Kobiet pod hasłem: „Byłem obcy i przy-
jęliście mnie” – w naszej parafii jest już 
za nami.  W tym roku państwem, które 
zajęło się przygotowaniami do tego dnia 
i wokół którego skupiała się tematyka 
-  była Francja. Kraj imigrantów, obco-
krajowców, którzy znajdują tam swoje 
miejsce na ziemi. 

Nam po tym dniu pozostały wspo-
mnienia związane z nabożeństwem, na 
którym nasze Panie poprowadziły litur-
gię opracowaną specjalnie na tę okazję 
przez chrześcijanki z Francji, a kazanie 
wygłosiła Pani mgr teol. Jolanta Janik.

Na pewno miło będziemy również 
wspominać spotkanie, jakie miało miej-

sce po nabożeństwie w sali parafialnej. 
Na pięknie nakrytym stole czekały na 
nas smakołyki rodem z Francji (sałatka 
nicejska, kurczak w czerwonym winie, 
sery i croissanty), w których przygotowa-
nie zaangażowały się nasze Panie - za co 
serdecznie im dziękujemy. 

W trakcie degustacji ks. Marek Twar-
dzik krótko przedstawił historię Walden-
sów,  Hugenotów, a także wspomniał o 
ogólnej sytuacji kościoła w tym kraju.  

Myślę, że był to bardzo fajny czas dla 
wszystkich uczestników. Po pierwsze 
mogliśmy wziąć udział w nabożeństwie, 
które z uwagi na tekst kazalny skłoniło 
nas do zastanowienia się nad naszym 
życiem: co w moim życiu oznacza „bycie 
świętym”? Czy dostrzegam Jezusa w dru-
gim człowieku? Czy zauważam innych i 
pomagam im nieść ich brzemiona? Czy 
mogę szczerze wyznać bliźniemu, bez 
względu na jego pochodzenie i poglą-
dy : „Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj 
mam, tą miłością coraz bardziej kocham 
Cię…”?

Po drugie czas, który spędziliśmy ra-
zem, w miłej atmosferze, w sali parafial-
nej, przysłużył się budowaniu naszych 
wzajemnych relacji, abyśmy mogli sta-
wać się  świętą – zgodnie z wolą Bożą, 
parafialną  Rodziną.

Beata Kluz
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PROCHRIST 2013

W minionych dniach już po raz ko-
lejny mogliśmy uczestniczyć w kampa-
nii ewangelizacyjnej ProChrist transmi-
towanej drogą satelitarną. Przez kilka 
kolejnych wieczorów spotykaliśmy się 
w naszej sali parafialnej oglądając prze-
kaz z Porsche Arena ze Stuttgartu. Tak 
jak w trakcie poprzednich spotkań wie-
czory ewangelizacyjne wypełnione były 
muzyką, rozmowami z ludźmi, którzy na 
swojej drodze spotkali Jezusa i zwiasto-
waniem ks. Ulricha Parzanego. I tak jak 
człowiek zadaje sobie pytania o sens i cel 
swojego istnienia, poszukuje odpowie-
dzi, szczęścia, satysfakcji, spełnienia, tak 
ks. Parcany zadawał pytania: co pomaga, 

i wersetów z jednego ze zwiastowań ks. 
Parzanego, niech będą one inspiracją dla 
naszych własnych przemyśleń: „Prawda 
nie zależy od tego co uważa większość. 
Tylko martwe ryby płyną z prądem. Nie 
musisz nic robić, żeby iść z prądem.” My 
często postępujemy według powiedze-
nia: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 
Jezus powiedział: „A więc wszystko, co 
byście chcieli, aby wam ludzie czyni-
li, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest 
zakon i prorocy” Mat. 7:12 Możemy się 
naprawdę cieszyć, że tak często mamy 
okazję rozważać te kwestie. Każda taka 
okazja, jest jak znak ostrzegawczy na 
drodze naszego życia - chroni je i spraw-
dza nasz życiowy kompas. Czy idę wąską 
drogą? „Wchodźcie przez ciasną bramę; 
albowiem szeroka jest brama i prze-
stronna droga, która wiedzie na zatra-
cenie.” Mat. 7:13-14 „Badaj mnie, Boże, i 
poznaj serce moje, doświadcz mnie i po-
znaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę 
drogą zagłady” Ps 139:23-24.

Leszek Kluz

REKOLEKCJE PASYJNE

W dniach od 11 do 13 marca w pa-
rafii odbyły się pasyjne rekolekcje dla 
uczniów Szkoły Podstawowej. Podo-
bieństwo o czworakiej roli oraz postacie 
apostoła Piotra i celnika Zacheusza – oto gdy cierpienie rodzi gorycz? Co pienią-

dze mają wspólnego z wiarą?  Ile są warte 
nasze wartości? Mój Bóg, twój Bóg, czyj 
Bóg? Tych pytań jest wiele i czy chcemy, 
czy nie - na pewno dotyczą każdego z nas. 
I czy chcemy - czy nie - każdy ma na nie 
jakąś swoją odpowiedź. Świat w którym 
żyjemy często chce nam narzucić odpo-
wiedzi na te pytania i sprawić, byśmy 
uznali je za swoje. Jednak ważne jest nie 
to, by mieć jakieś swoje zdanie na ten te-
mat, lecz by znać odpowiedź prawdziwą! 
Odpowiedź może niepopularną, ale wła-
ściwą!  Poniżej przytaczam kilka myśli 
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tematyka kolejnych dni. Pierwszy i drugi 
dzień rekolekcji prowadzili: Gabriela Si-
kora, dyr. Tadeusz Gluza oraz ks. Marek 
Twardzik. Zaś wspólny śpiew przy akom-
paniamencie organ prowadziła Joanna 
Starzec. W dniu trzecim gościliśmy wo-
lontariuszy z Centrum Misji i Ewangeli-
zacji. Myślę, że był to owocny i radosny 
czas spędzony na poznawaniu Słowa Bo-
żego, modlitwie i pogłębianiu swej wiary. 

FINAŁ KONKURSU
BIBLIJNEGO SOLA SCRIPTURA

W sobotę, 16 marca w Bielsku odbył 
się finał konkursu biblijnego „Sola Scrip-
tura”. Już po raz kolejny nasi młodzi pa-
rafianie po przejściu kolejnych, trudnych 
etapów pojechali na finał pełni nadziei, 
ale i obaw. Wszystko zakończyło się 
wspaniale. Nikola Więcław z kl. VI zaję-
ła wspaniałe, choć zazwyczaj najbardziej 
nielubiane czwarte miejsce, a Szymon 
Kluz i Przemysław Konecki z kl. IV zosta-
li laureatami. Zaś w grupie ponadgim-
nazjalnej  również laureatami zostali: 
rodzeństwo Stella i Sebastian Madejscy.

Bardzo wysoki poziom konkursu oraz 
ponad 1100 uczestników obliguje nas 
wszystkich do serdecznych gratulacji 
oraz życzeń kolejnych sukcesów w na-
stępnych edycjach konkursu.  

PASYJNE SPOTKANIE
DLA SENIORÓW 

W piątą niedzielę Postu (Judica), 17 
marca odbyło się pasyjne spotkanie dla 
seniorów naszej parafii. Najpierw mogli-
śmy wszyscy razem przeżywać  nabożeń-
stwo spowiednio-komunijne, podczas 
którego śpiewał także nasz chór parafial-
ny. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie 
w sali parafialnej. Tam też po powitaniu 
i modlitwie kilkoma refleksjami podzie-

lili się: ks. Jan Kozieł oraz pan dyrektor 
Tadeusz Gluza, a pani Helena Wróbel jak 
zwykle przedstawiła swój wiersz: 

„Kaj sie podziała nom ta młodość 
i młodzieńcze siły?

Kiedy robota wrzała w rynkach, 
a świat był nom miły?

Czasie, czasie kaj tak żyniesz, lecisz 
jak szalony?

Lica starością potorane jak pługiem 
zoginy.

Ej, czasie jużeś zrobił swoi,
że podziwiać się do zdrzadła człowiek 

się aż boi.
Zwolnij chociaż teraz biegu, 
by my na tej pieknej Cisownickiej 

ziymi
moglibymy się jeszcze cieszyć po-

miyndzy swojimi.”
Niech zwycięstwo dobra nad złem 

i życia nad śmiercią
będące przesłaniem nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych
stanie się dla nas źródłem radości 

i nadziei.
Później w miłej atmosferze trwały 

rozmowy i oczywiście degustacja 
przygotowanych słodkości. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy spotkania otrzy-
mali prezenty: książkę oraz wyroczki 
przygotowane przez nasze panie, za któ-
re serdecznie dziękujemy. 
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Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

Właśnie dobiega końca pewien ważny czas w kościelnym kalendarzu. Czy wiecie 
jaki? Myślę, że tak. Ale jeżeli chcecie się upewnić, czy macie rację, wykreślcie z poniższego 
ciągu liter Z, T, B, H, W, G a te które zostaną zapiszcie poniżej, na kreskach. 

Z T P B H A W G Z S T B H Y W G Z T J B H W G N Z T B Y H W G 
 

CZAS __ __ __ __ __ __ __ 
 

Ten specjalny czas ma nas właściwe przygotować do Świąt Wielkanocnych. W tym 
czasie każdy z Was może też pokazać, jak Boże Słowa o pomaganiu innym ludziom, czyli 
naszym bliźnim, wprowadza w praktyce. W jaki sposób? Zbierając swoje pieniądze na ofiarę 
pasyjną do specjalnej, tekturowej skarbonki, którą możemy otrzymać np. w kościele. Czas 
pasyjny powinien być wtedy okresem, w którym z czegoś zrezygnujemy np. z codziennego 
kupowania chipsów. Pieniądze, które dzięki temu zaoszczędzimy wrzucamy do skarbonki,                 
a w wyznaczonym czasie przynosimy do kościoła. Nasze pieniądze pomogą wtedy osobie 
potrzebującej – bliźniemu. Dzięki temu pokażemy, że Boże Słowo stosujemy w naszym 
życiu!  

                          

              Pokoloruj dzieci 

Kącik dla   
dzieci 
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Przejdź labirynt, zaczynając w miejscu wskazanym przez strzałkę, kończąc przy 
zmartwychwstałym Panu Jezusie. 

Cyfry w labiryncie znalazły się przy obrazkach, które odpowiadają ważnym, świątecznym 
dniom. Czy umiesz nazwać te świąteczne dni? 

1. ……………………………………………. 2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 4. ……………………………………………. 

 
Święta Wielkanocne wypadają w tym roku 31 marca i 1 kwietnia. Dlaczego 

świętujemy aż dwa dni? Ponieważ zmartwychwstanie Pana Jezusa jest tak ważnym 
wydarzeniem, że obchodzimy je zarówno w niedzielę jak i poniedziałek.  

Jeżeli od 31 marca odliczycie 40 dni, to dojdziecie do daty 9 maja. Jest to Święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie to długi i trudny wyraz. Co oznacza? 
Popatrzmy: W NIEBO WSTĄPIENIE – jest to więc wejście do nieba. To Pan Jezus wszedł 
czyli wstąpił do nieba. Ale może zastanawiacie się jak wszedł? Na pewno potrzebował 
pomocy na przykład balonu, żeby unieść się do góry. Albo nie, nie balonu. Lepszy był na 
pewno samolot. Poleciał nim prosto do nieba. Ale w sumie samolot nie może polecieć zbyt 
wysoko. Już wiem! Pan Jezus miał rakietę. Wsiadł do niej i poleciał. I wtedy wstąpił do nieba. 
Wiecie co? To wszystko nie jest prawdą. Pan Jezus nie potrzebował ani balonu, ani samolotu, 

1. 

2. 

3.
 2. 

. 

4. 
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ani rakiety żeby znaleźć się z powrotem w niebie. A wiecie dlaczego? Ponieważ Pan Jezu jest 
Synem Bożym i On potrafi zrobić wszystko, nawet to, co wydaje się nam niemożliwe do 
zrobienia. On wstąpił do nieba bez pomocy żadnych wynalazków. Biblia opisuje jak 
wyglądało wniebowstąpienie Jezusa. W księdze Dziejów Apostolskich, w 1 rozdziale, 
wierszach od 9 do 11 możemy przeczytać: 

I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony do góry 
 i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, 

jak On oddalał się ku niebu, oto dwaj mężowie w białych 
szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu 

stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty 
w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. 

Dz 1, 9-11 

 

 

Pokoloruj obrazek 
przedstawiający 

Pana Jezusa 
wstępującego do 

nieba oraz 
zapatrzonych               

w Niego uczniów. 
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Gdy od daty 9 maja odliczycie kolejne 10 dni, dojdziecie do niedzieli 19 maja. Wtedy 
przypada kolejne ważne święto – Zesłanie Ducha Świętego. Przypominamy sobie wtedy 
wydarzenia z Jerozolimy, kiedy to na grupę uczniów Jezusa został zesłany Duch Święty                     
w postaci języków ognia. Zdarzyło się to 10 dni po wniebowstąpieniu, a 50 dni po 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa.  

Ale kim jest Duch Święty? Nie jest to zjawa, która straszy w starych zamkach, nie 
przypomina też bajkowego duszka Kacpra. Duch Święty to, oprócz Boga Ojca i Jezusa 
Chrystusa, trzecia osoba Trójcy Świętej. Właśnie przez Ducha Świętego, Jego działanie 
wśród nas, Bóg pokazuje Swoją obecność. Pokazuje, że nie zostawił nas samych na ziemi, 
gdy Pan Jezus odszedł z powrotem do nieba. A tak Biblia opisuje zesłanie Ducha Świętego: 

 
A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 

I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom gdzie siedzieli. 

I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym  z nich. 
I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. 

Dz 2, 1- 4a 

 
 

Pokoloruj obrazek 
Gabriela Sikora 
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7 TYGODNI BEZ…
- CHRZEŚCIJAŃSKA ASCEZA

W 1983 roku grupa zachodnich dzien-
nikarzy i teologów, postanowiła, że przez 
7 tygodni będzie pościć – od Dnia Pokuty 
(tzw. środa popielcowa) do Wielkiej So-
boty przed Wielkanocą - i tak zrodził się 
pomysł akcji „7 tygodni bez”.

Od tamtej pory dołączyło już do niej 
ponad 2 miliony ludzi. Celem akcji jest 
świadome przeżywanie czasu pasyjnego. 
Czasu, w którym można zwolnić tempo, 
odsunąć się od spraw nieistotnych i za-
stanowić nad życiem, jego wartościami i 
sensem cierpienia, które jest jego nieod-
łączną częścią, ale przede wszystkim nad 
znaczeniem ofiary Chrystusa na krzyżu 
poniesionej za każdego człowieka, nieza-
leżnie od tego kim jest. Czy akcja, polega-
jąca na wyrzeczeniu się pewnych rzeczy 
jest nawiązaniem do ascezy? Czy może 
ona wypełnić miejsce po odepchniętej 
przez ludzi ascezie? Może było by dobrze, 
gdyby tak się stało? 

Słowo asceza kojarzy się głównie z 
„mrokami średniowiecza” i z wszystkimi 
okropnościami, jakie można wymyślić 
dla dławienia radości ludzkiego życia. 
Konsumpcyjna postawa życia, która do-
minuje w współczesnym świecie nadała 
ascezie piętno odczłowieczenia i uloko-
wała ją w świecie zjawisk antyhumani-
tarnych. Czy słusznie? Aby odpowiedzieć 
na to pytanie należy spojrzeć na karty hi-
storii i prześledzić jej rozwój i znaczenie 
w poszczególnych epokach.      

Do literatury chrześcijańskiej słowo 
asceza wprowadzili Klemens Aleksan-
dryjski i Orygenes. Oznacza ono trud 
duchowy lub fizyczny podejmowany 
przez człowieka dla osiągnięcia moralnej 
doskonałości, zjednoczenia z Bogiem i 
zbawienia przez opanowanie namiętno-
ści, samozaparcie, ograniczenie potrzeb 
życiowych, wyrzeczenie się przyjemności 
i rezygnację z wygód.

W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa teksty biblijne mówiące o cierpie-
niu były brane prawie dosłownie. Nie-
którzy, aby jak najszybciej połączyć się 
z Jezusem, wręcz wybierali męczeństwo. 
Z chwilą ustania prześladowań, męczeń-
stwo straciło swoje znaczenie. Powstały 
dwa nowe nurty ascetyzmu. Pierwszy po-
legał na całkowitym odrzuceniu świata, 
opuszczeniu go i udaniu się na pustynię, 
by tam w samotności walczyć z namięt-
nościami i pokusami. Z biegiem czasu 
życie monastyczne przekształciło się w 
życie zakonne, o stałych regułach. Z cza-
sem pojawiły się opinie, że najpewniej-
szą drogą do zbawienia jest zamknięcie 
się w klasztorze.       

Drugi nurt ascetyzmu prowadził do 
pogardy natury ludzkiej. Widoczny jest 
tutaj wpływ filozofii platońskiej, która 
uważała, że ciało jest więzieniem duszy, 
dlatego trzeba ją uwolnić. Ten typ asce-
zy  często przybierał formy krańcowe, 
irracjonalne, prowadził do dobrowol-
nych, nieludzkich cierpień i wyrzeczeń, 
a nawet do samotorturowania. Zaczęto 
bić rekordy w ilości i surowości umar-
twień.Typowym przykładem jest np. 
ruch „biczowników” w późnym średnio-
wieczu czy słupnicy, którzy większość ży-
cia, spędzali wzorem Szymona Słupnika 
na szczycie słupa (kolumny), osiągając 
szczyt ascetycznego absurdu. Takie trak-
towanie ascezy jest niezwykle niebez-
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pieczne, przestaje ona być bowiem środ-
kiem do osiągnięcia doskonałości, a staje 
się celem samym w sobie. 

Wydaje się, że współcześni ludzie od-
zwyczaili się od zachowań ascetycznych, 
a nawet od myślenia o niej. Człowiek 
dwudziestego pierwszego wieku nie chce 
zaakceptować niczego, co wiąże się z ja-
kimś rodzajem wyrzeczenia, a zwłaszcza 
z cierpieniem. Do podstawowych cech 
naszej cywilizacji należy całkowity od-
wrót od wiary w wartość cierpienia. Ten 
wręcz obsesyjny strach przed cierpie-
niem, dyktuje wynajdywanie ciągle no-
wych środków farmakologicznych, po-
zwalających nie dopuścić cierpienia do 
świadomości. Wielu ludzi sądzi, że uwol-
nienie się od cierpienia warte jest każdej 
ceny. Taka postawa skutecznie leczy z za-
chowań ascetycznych, opartych na bólu, 
cierpieniu i wyrzeczeniach.     

Czyż więc asceza we współczesnym 
świecie w ogóle nie ma racji bytu? Chyba 
nie, konieczna jest jednak reinterpreta-
cja tego zagadnienia.  

1) Kultura konsumpcyjna wyzwala 
w człowieku silną potrzebę wygodnego 
życia i zaspakajania wszelkich przyjem-
ności co prowadzi nieraz do zakłócenia 
równowagi osobowościowej człowieka. 
Rodzi się więc potrzeba pewnej dyscypli-
ny życia, samoopanowania i samoogra-
niczenia w zaspakajaniu przyjemności 
oraz umiarkowanie w zdobywaniu dóbr 
materialnych, jak i w ich używaniu. Nie 
chodzi tutaj o skrajne wyrzeczenia czy 
pogardę dla rzeczy materialnych, lecz 
musimy pamiętać, że rzeczy materialne 
mają służyć człowiekowi, a nie panować 
nad nim. Kiedy przestają być środkiem, 
a stają się celem samym w sobie, wtedy 
popadamy w kolejną skrajność. Należy 
się dobrze zastanowić, czy czasem rezy-
gnacja z pokusy, aby „mieć”, nie zwiększy 
szansy na nasz duchowy rozwój?

 2)  Współczesny człowiek wcale nie 
jest wolny od pokus i wad, nad który-

mi powinien panować i eliminować je z 
swojego życia. Przypominają one ziarna 
baobabu, które były na planecie Małe-
go Księcia: „A kiedy baobab wyrośnie, 
to na wyrwanie jest za późno. Jest to 
kwestia dyscypliny. Trzeba się zmusić 
do regularnego wyrywania baobabów, 
i to natychmiast po odróżnieniu ich od 
kwiatów róży, do których są w młodości 
bardzo podobne.” To prawda, że żaden 
człowiek na ziemi nie jest i nie będzie 
doskonały, ale to wcale nie znaczy, że nie 
powinniśmy walczyć z niedoskonałością 
i nie odpornością na pokusy. W Liście 
św. Jakuba czytamy: „Błogosławiony 
mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy 
wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywo-
ta” (Jk.1,12;)     

 3) Nakaz Chrystusa do niesienia swe-
go krzyża wcale nie stracił na aktualno-
ści. Jezus wcale nie dał słowa, że znie-
sie ludzkie krzyże, ale dał obietnicę, iż 
człowiek udźwignie je i w tym dźwiganiu 
znajdzie pomoc i ukojenie. Jezus przy-
jął swój krzyż, aby wypełnić plan Ojca. 
Dlatego i człowiek musi nieść swój krzyż, 
bez negatywnego nastawienia do świata, 
w nim bowiem Bóg nas postawił i kazał 
realizować wyznaczone nam zadania. 
Współczesne rozumienie ascezy powinno 
być więc bardziej optymistyczne niż pesy-
mistyczne. Nakaz naśladowania Chrystu-
sa nie zmienił swego sensu, lecz w dzisiej-
szym świecie został na nowo odczytany.

 4) W wiekach średnich i wcześniej 
główny nacisk kładziono na tzw. asce-
zę negatywną, czyli na opanowywaniu 
skłonności wiodących do grzechu. W 
obecnych czasach, celowym wydaje się 
dowartościowanie i skierowanie się czło-
wieka w kierunku ascezy pozytywnej, 
co wyraża się walką o ład i dobro, urze-
czywistnieniem pełni człowieczeństwa 
poprzez miłość wzajemną. Taka asceza 
wypowiada się każdym aktem samoz-
dyscyplinowania, by żyć w zgodzie z 
Bogiem, z samym sobą i całym stworze-
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niem. W takim wypadku konieczne jest 
świadome i zamierzone otwarcie się na 
drugiego człowieka, wysiłek w kierunku 
życzliwości, dobroci i bezinteresownej 
miłości, by przezwyciężyć egoizm, ego-
centryzm w dziedzinie uczuć, pragnień i 
pożądań. Takie pozytywne pojmowanie 
ascezy uczłowiecza, prowadzi do kształ-
towania postaw altruistycznych- goto-
wości do poświęceń dla bliźnich.

Tak pojmowany ascetyzm jest wbu-
dowany w samo serce życia chrześcijań-
skiego i nie można go unikać, jeśli chce 
się żyć po chrześcijańsku. Dlatego staraj-
my się samoograniczać nie tylko w Cza-
sie Pasji ale zawsze. Na pewno będzie to 
z pożytkiem dla naszej duszy i ciała.   

Ks. Marek Twardzik

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
– KAZANIE – MGR TEOL. JOLANTA JANIK

3 Mż 19, 1-2 i 33-37;

Jak co roku od ponad 125 lat spoty-
kamy się na wspólnej modlitwie, przygo-
towanej przez kobiety z innych krajów. 
W tym roku przygotowały ją Francuski. 
Francja, jak wiele innych bogatych kra-
jów boryka się z szeroko pojętym proble-
mem migracji, przeprowadzania się ludzi 
z całego świata, z różnych powodów, eko-
nomicznych, za chlebem w poszukiwaniu 
pracy, lepszego bytu dla siebie i  rodzin. 
Ale ludzie migrują także z powodu wo-
jen panujących w ich krajach, z powodu 
prześladowań i to też religijnych. Nie są 
to tylko przybysze z sąsiednich krajów, 
podobnych kulturowo, mentalnie, ale z 
krajów o zupełnie innej religii, obyczajach, 

tradycji. Z tego powodu te kraje, między 
innymi i Francja stają się mieszaniną wielu 
kultur i religii. Jest to na pewno bogactwo, 
ale jestem też pewna, że ich codzienne re-
lacje  nie wyglądają pięknie. 

Ja też pracuję zagranicą, na Zaolziu, 
zaledwie 20 km stąd. Prowadzę tam ko-
ścielny ośrodek wypoczynkowy. I mimo, 
że pracuję w polskim kościele ewange-
lickim na Zaolziu, pracuje wśród ludzi, 
którzy z pochodzenia są polakami, ich 
przodkowie byli polakami, i mimo, ze jest 
to 5 km od granicy,  w Pisku koło Jabłon-
kowa już w tej sytuacji różnice kulturowe 
są ogromne i odczuwany jest brak sym-
patii (delikatnie mówiąc) między naszy-
mi narodami. Do ośrodka przyjeżdżają 
Słowacy, Czesi i Polacy. Wszyscy miesz-
kający na tzw. trój styku trzech granic, a 
każdy z innymi tradycjami, zwyczajami 
kulinarnymi, antagonizmami, zazdro-
ściami. Tak bliskie sobie narodowości. A 
co dopiero Francja, w której mieszają się 
mieszkańcy innych kontynentów, krań-
ców świata. 

A ludzie nie lubią obcych, boją się 
nieznanej kultury, prześladują inne reli-
gie od zarania dziejów. 

W starożytności było podobnie. Wte-
dy też ludzie migrowali, migrowały całe 
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rodziny, całe narody. W starym Testa-
mencie jest dużo takich przykładów. 
Abraham na polecenie Boga przeprowa-
dzał się setki kilometrów z całą rodziną 
i dobytkiem. Noemi emigrowała za chle-
bem. Rodzina Józefa z powodu głodu 
przeniosła się do Egiptu. Całe narody 
brane były do niewoli i musiały opuścić 
kraj. Często w nowej ziemi żyły kilka-
dziesiąt lub kilkaset lat. Mieszały się ko-
lory skóry, religie, kultury. Naród Izra-
elski też wędrował, prowadzony przez 
Mojżesza do kraju Kanaan, a potem do 
niewoli babilońskiej ponad 1000 km, a 
po latach, już zmieniony naród wędruje 
z powrotem. Mojżesz jest typowym bo-
haterem przeprowadzki. Przez niego pan 
Bóg przygotowuje izraelitów do życia w 
innym kraju, kraju, który zdobędą, ale 
narody, które tam wcześniej mieszka-
ły pozostaną i długo jeszcze będą razem 
żyć, razem walczyć. 

Pan Bóg sam wzywa Mojżesza i sam 
do niego mówi. Daje mu mnóstwo kon-
kretnych przepisów prawnych. Pan Bóg 
dał nam wskazówki, jak żyć, co robić 
by żyło nam się godnie. Najważniejszą 
wskazówką, wskazówką której przestrze-
ganie w 100% zapewni nam godne, spo-
kojne, bezproblemowe życie są Boże sło-
wa: Świętymi bądźcie, bom ja jest święty. 
Świętymi bądźcie. Reszta  wtedy wypełni 
się sama. 

Mamy być świętymi, czyli bez pro-
blemu przestrzegać przykazań. Święty-
mi, czyli nie krzywdzić nikogo w sądzie. 
Świętymi, czyli miłować bliźniego jak 
siebie samego. Bliźniego, nie najlepszego 
przyjaciela. Bliźnim jest też nasz wróg, 
bliźnim są ludzie którzy nas nie lubią. 
Bliźnim są Ci, którzy nas krzywdzą!!! 
Bliźnim są obcokrajowcy. Nie tylko 
Niemcy, Anglicy, Amerykanie, ale Cyga-
nie, Koreańczycy, Arabowie. Bliźni to nie 
są ludzie, których tolerujemy, gdy żyją 

tysiące kilometrów od nas. Ale to ludzie, 
którzy może zostaną naszymi sąsiadami, 
pracownikami, nauczycielami, lekarza-
mi. Pan Bóg mówi: „ Jeśli w waszej ziemi 
zamieszka z tobą obcy przybysz , nie bę-
dziesz go gnębił. Obcy przybysz jest jak 
tubylec. Nie czyńcie nikomu krzywdy, 
nie wykorzystujcie jego taniej siły robo-
czej.”  No i? Nie jest to łatwe. Okazuje 
się, że nie potrafimy przestrzegać tych 
bożych przepisów. 

Dzisiejsza modlitwa wymaga od nas 
odpowiedzi na pytanie, co  w moim życiu 
oznacza, aby być świętym? Jakie są du-
chowe podstawy dla mojego spotkania z 
obcym? Czy przynależność do Chrystusa 
poprzez łaskę prowadzi mnie do kocha-
nia wszystkich ludzi? Co znaczy nie wy-
zyskiwać obcokrajowców? Jak my obec-
nie witamy imigrantów w naszym kraju? 

Obcy, to nie gość, przechodzeń, nie 
odwiedzający. Nie, nie możemy tego 
mylić. 

Obcy, to ktoś inny, żyjący z nami lub 
obok nas. Obcy traktowany jest  jako 
wróg, jako zagrożenie dla jedności gru-
py. Obcy to ktoś z innego gospodarstwa. 
Obcy w jakimś kraju to  nie obywatel, to 
obcy z innego kraju. Dlatego bycie świę-
tym jest, zarówno darem Boskim, ale 
także ludzkim obowiązkiem.

Bóg wzywa nas, abyśmy byli Mu wier-
ni i szli na Jego spotkanie. Gdy otworzy-
my swe serca, również na imigrantów, 
sprawimy, że obcy znajdzie się na tym 
samym poziomie, co współobywatel. 
Równi wobec prawa, imigranci zostaną 
podniesieni do statusu ,,sąsiada’’. Żyje-
my w XXI wieku w europie, w której re-
ligią niemalże panującą jest chrześcijań-
stwo i wydawałoby się, że wszystko jest 
już zrobione, ustalone. Skąd więc takie 
olbrzymie problemy. To my mamy być 
świętymi, a nie oglądać się na przywód-
ców, biskupów, księży. Nie potrzebujemy 
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wcale przepisów prawnych, by szanować 
drugiego człowieka, by żyć z nim w zgo-
dzie, by nie wykorzystywać go w pracy, 
by nie czuł się gorszy. Gdybyśmy to my 
się na co dzień wszyscy szanowali, nie 
zwalali odpowiedzialności na innych, 
żyłoby nam się o wiele lepiej. Nie byłoby 
takiego chaosu. 

Bądźmy świętymi, jak święty jest Pan 
Bóg. Przestrzegajmy wszystkich jego 
przykazań, bez zbędnego filozofowania, 
że jedno jest ważniejsze, a drugie mniej 

ważne. Szanujmy siebie i innych, bez 
względu na to kim są, skąd pochodzą. 
Podajmy dłoń każdemu, który tej po-
mocy potrzebuje. Bądźmy sami bliźnimi 
dla innych, traktujmy każdego człowieka 
jako swojego bliźniego. Kochajmy siebie 
i tak samo innych ludzi. Starajmy się być 
świętymi, jak święty jest nasz Bóg.  Amen

CYKL TEMATYCZNY: HISTORIA KOŚCIOŁA (cz.5)
PRZEŚLADOWANIA I MĘCZEŃSTWO 

Kontynuując dzieje Kościoła i etap 
prześladowań chrześcijan w starożyt-
ności opisałem pokrótce w poprzednim 
odcinku jakie przeciwności spotkały 
apostołów oraz pierwszych męczenni-
ków. Chcę kontynuować ten wątek i za-
mknąć pewien etap w życiu młodego 
Kościoła chrześcijańskiego. Era męczen-
ników miała niebagatelny wpływ na to 
jak chrześcijaństwo wyglądało po zale-
galizowaniu go w Imperium Rzymskim i 
może być dla nas świadectwem i zachętą 
do zastanowienia się nad problemami we 
współczesnym chrześcijaństwie.

W roku 107 r. ukrzyżowano bisku-
pa Jerozolimy - Symeona. Tego samego 
roku w Rzymie ginie rozszarpany przez 
lwy Ignacy - biskup Antiochii. Jego 
ostatnie słowa brzmiały: „Jestem ziar-
nem pszenicy Chrystusowej, zęby zwie-
rząt zmielą mię na chleb pożywny”. W 
156 r. męczeńską śmierć poniósł Poli-

karp ze Smyrny, początkowo ukrywany 
przez przyjaciół, lecz ostatecznie opuścił 
schronienie, by oddać się dobrowolnie 
na spalenie za sprawę wiary. Za Marka 
Aureliusza (121-180) śmierć poniosło 48 
członków zboru w Lungdunum (Lyon). 
Pewną Blandynę przywiązano do grzbie-
tu tura a następnie dobito mieczem, w 
Lyonie zginął także ojciec Kościoła Ire-
neusz. Jeśli ktoś udowodnił w Bitynii 
przed sądem, że jego sąsiad jest chrze-
ścijaninem, a ten okazał się winnym by-
cia wyznawcą Chrystusa, to oskarżyciel 
otrzymywał posiadłość i cały majątek 
winnego. Pewna młoda chrześcijanka 
z Kartaginy o imieniu Perpetua, dobro-
wolnie oddała się w ręce Rzymian, mimo 
tego, że ojciec próbował ją ratować, wo-
lała przypieczętować wierność Chrystu-
sowi swoją męczeńską śmiercią. Umarła 
na arenie cyrkowej w wieku 22 lat. Do-
szło w końcu do tego, że chrześcijanie 
dobrowolnie oddawali się w ręce rzym-
skich katów, aby ci ich spalili, ukrzyżo-
wali, lub wydali na śmierć przez rozszar-
panie przez lwy. Wkrótce zgłoszeń było 
tak dużo, że z trudem wykonywano wy-
roki, a lud rzymski przestał bawić widok 
krwi chrześcijan. Dlaczego taka postawa 
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wyznawców Chrystusa? Odpowiedź jest 
prosta, chrześcijanie w przeciwieństwie 
do pogan mieli przed sobą życie wieczne 
w chwale, razem z ukochanym Zbawicie-
lem. Dla chrześcijan śmierć to początek 
– wiedzą, że życie doczesne pełne zła i 
grzechu jest zaledwie mgnieniem oka w 
obliczu wieczności, jaką otrzymuje się za 
śmierć za sprawę wiary w Chrystusa.

Wkrótce prześladowania ucichły. Po 
śmierci Dioklecjana w Rzymie nastąpiła 
walka o władzę. W wyniku starć wyłonili 
się dwaj rywale – Konstantyn i Maksen-
cjusz. O tym, kto będzie panował nad Im-
perium zdecydować miała bitwa na Mo-
ście Mulwijskim w 212 roku. Przed bitwą 
Konstantynowi miał się ukazać krzyż i 
napis: „Pod tym znakiem zwyciężysz”. 
Wojska Konstantyna pokonały wrogie 
oddziały Maksencjusza. Cesarz zdał so-
bie sprawę, że Bóg chrześcijan jest jedy-
nym Stwórcą i Zbawicielem, a jego obiet-
nice są wieczne i niezbywalne. Dlatego w 
roku 313 cesarz Konstantyn wydał edykt 
mediolański, uznający chrześcijaństwo 
za religię dozwoloną. Oznaczało to, że 
chrześcijanie mogą legalnie spotykać się 
na nabożeństwach i nie będą wydawani 
na śmierć oraz do niewoli za wyznawa-
nie Jezusa Chrystusa. Wkrótce po tym, 
w 381 roku, cesarz Teodozjusz Wielki 
wydaje edykt w którym ustanawia chrze-
ścijaństwo religią panującą w Rzymie. Z 
religii prześladowanej chrześcijaństwo 
stało się religią prześladującą.

Zaskakującym faktem jest to, że w 
miarę wzrostu prześladowań Kościół sta-
le się powiększał o kolejne rzesze wier-
nych, słowa Tertuliana przytoczone na 
początku oddają w pełni czasy prześlado-
wań chrześcijan w Imperium Rzymskim. 
Niesamowitym świadectwem są opisy 
odwagi chrześcijan w obliczu śmierci za 
wiarę. Czy my też potrafilibyśmy oddać 
swoje życie za wiarę w Chrystusa? Prze-

śladowania nie skończyły się w 313 r., 
one trwają do dziś, do naszych czasów. 
My ich nie odczuwamy żyjąc w kraju, w 
którym jest wolność słowa i poglądów. 
Tymczasem w ponad 70 krajach docho-
dzi do dyskryminacji chrześcijan, a w 
wielu krajach za posiadanie Biblii grozi 
kara śmierci lub więzienia. W krajach 
muzułmańskich dochodzi do odbierania 
majątków oraz aresztowań chrześcijan, w 
Iraku z powodu czystek religijnych i wy-
pędzeń liczba chrześcijan spadła z ponad 
1 miliona do 250 tysięcy. Kiedy doczytasz 
do końca ten artykuł gdzieś na świecie 
zginął ktoś z powodu wiary w Chrystusa, 
czy to w Egipcie, czy w Korei Północnej, 
czy też w Chinach w obozach pracy. Czy 
my, współcześni chrześcijanie modlimy 
się za prześladowanych? Czy jesteśmy 
dumni z bycia wyznawcami Chrystusa? 
Czy może zamiast odważnego głoszenia 
Ewangelii i bycia przykładem dla innych 
wolimy siedzieć cicho i stać na uboczu, 
niczym ukryty w kryjówce Polikarp. Ży-
czę każdemu, również i sobie, wyjścia z 
tego schronienia i bycia przykładem dla 
innych w głoszeniu Dobrej Nowiny i na-
śladowaniu Chrystusa (Mat. 5,11-12).

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

Z okazji ŚDM mieliśmy przyjemność 
spotkać się po nabożeństwie na sali pa-
rafialnej i degustować potrawy kuchni 
francuskiej. Był kurczak w czerwonym 
winie z bagietkami, sałatka nicejska, 
sery, a na słodko pyszne croissanty. Bar-
dzo dziękuję wszystkim paniom za po-
moc w przygotowaniu tego spotkania. A 
oto przepisy pysznej francuskiej kuchni:  

Do oliwy z oliwek dodać ocet winny, sól 
i pieprz, wymieszać i polać sałatę sosem 
przed podaniem.

Kurczak w czerwonym winie

Składniki dla 4 osób: 2 małe kurcza-
ki po około 800 g, 6-8 małych cebul, 100 g 
wędzonej słoniny, 4 łyżki stołowe masła, 
1 płaska łyżka stołowa mąki, 2 szalotki, 
½ l dobrego czerwonego wina, najlepiej 
burgundzkiego, 2 kieliszki koniaku, 2-3 
gałązki pietruszki, 1 gałązka tymianku, 1 
liść laurowy, szczypta mielonej gałki musz-
katołowej, sól, pieprz, 150 g pieczarek.

Przygotowanie: Kurczaki podzie-
lić na porcje. Małe cebule tylko obrać, 
duże cebule obrać i pokroić na ćwiartki. 
Słoninę pokroić w kostkę. 3 łyżki stoło-
we masła razem z cebulą i słoniną pod-
smażyć w garnku do duszenia, aż się ze-
szklą. Wyjąć słoninę i cebulę, odstawić. 
Na tłuszczu podsmażyć części kurczaka. 
Posiekać szalotki i dołożyć do kurczaka i 
dusić. Dodać wino i koniak. Z pietrusz-
ki, tymianku i liścia laurowego zrobić 
pęczek ziół – składa się ze świeżych ziół, 
związanych specjalną nicią kuchenną, 
tak aby miał postać bukietu, a koniec nici 
przewiesić przez brzeg garnka. Dodać pę-
czek ziół, gałkę muszkatołową, sól i pierz. 
Przykryć i gotować na średnim ogniu 
przez 30 minut. W tym czasie w drugim 
garnku podsmażyć na maśle pieczarki. 
Gdy kurczak jest juz uduszony, wyjąć go 
z garnka i odstawić w ciepłe miejsce. Wy-
jąć zioła. Przecedzić sos przez sitko. Do 
sosu dodać pieczarki, cebulę i słoninę. 
Podgrzać. Kurczaka polać sosem. Poda-
wać gorące.

Katarzyna Twardzik

Sałatka nicejska

Składniki dla 4 osób: główka sa-
łaty, 2 żółte papryki, 2 łodygi selera 
naciowego, 2 pomidory, 2 ugotowane 
na twardo jajka, 4 filety anchois, 1 mała 
puszka tuńczyka (50 g), 10-12 czarnych 
oliwek, ½ pęczka listków pietruszki, 2-3 
gałązki bazylii, 5-6 łyżek oliwy z oliwek, 2 
łyżki octu winnego, sól, pieprz.

Przygotowanie: umyć sałatę, osu-
szyć, porwać na kawałki. Paprykę umyć, 
oczyścić z pestek i pokroić. Seler naciowy 
umyć i pokroić na kawałki długości 3 cm. 
Umyć i pokroić pomidory. Jajka przekro-
ić na połówki. Włożyć wszystkie składni-
ki do salaterki po kolei. Następnie dodać 
filety anchois i tuńczyka razem z zalewą z 
oliwy. Na wierzch dodać oliwki. Pietrusz-
kę i bazylię posiekać i posypać sałatkę. 
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INFORMACJE PARAFIALNE:
NASZ CMENTARZ  

Rada Parafialna postanowiła pochylić się nad uporządkowaniem spraw związa-
nych z naszym parafialnym cmentarzem. Pragniemy w 2014/2015 roku dokonać re-
nowacji głównych alejek cmentarza poprzez wymianę krawężników i utwardzenie 
podłoża alejek. 

Aby pozyskać finanse na wyżej wymienione prace zwracamy się z uprzejmą proś-
bą o terminowe opłacanie miejsc cmentarnych. Jesteśmy w trakcie dokonywania 
ewidencji grobów i niestety musimy ze smutkiem stwierdzić, że wiele grobów na na-
szym cmentarzu jest nie opłaconych. Przypominamy, iż pierwsza wpłata za miejsce 
na cmentarzu, uiszczana przy pogrzebie Zmarłego, obowiązuje przez 20 lat. Po upły-
wie tego  terminu opłata powinna być przez rodzinę Zmarłego odnowiona co 10 lat. 
Można także dokonać rezerwacji miejsca.

Zwracamy się także z wielką prośbą o przestrzeganie regulaminu cmentarza, któ-
ry znajduje się w dwóch gablotkach na cmentarzu oraz w kancelarii parafialnej. Pro-
simy, aby dbać o porządek na grobach i wokół nich. Prosimy, aby wszystkie odpady 
organiczne wrzucać do nowo zrobionego kompostownika. 

Przypominamy także, że wszelkie prace kamieniarskie należy przed ich rozpoczę-
ciem, zgłosić w kancelarii parafialnej oraz dokonać odpowiedniej opłaty (5% warto-
ści pomnika), która stanowi zezwolenie na wykonywane prace. 

                                                                                               Rada Parafialna 

Z KARTOTEKI PARAFIALNEJ

POGRZEBY: JUBILEUSZE: (od 65 l.)
                 
ś.p. Alojzy Badura l. 78, 19.12.2012 r. Joanna Sikora l. 75
ś.p. Jan Poloczek l. 77, 28.12.2012 r. Anna Szarzec  l. 90
ś.p. Jan Welet l. 78, 09.02.2013 r. Franciszek Giecek l. 70
ś.p. Władysław Sikora l. 81, 21.02.2013 r.  Jan Puczek l. 75
ś.p. Władysław Cieślar l. 89, 05.03.2013 r. Zuzanna Michalik l. 70
ś.p. Agnieszka Zawada l. 91, 18.03.2013 r. Anna Plinta l. 85

 
CHRZTY:      Paweł Sztwiertnia 27.01.2013 r.
                          Marta Dorighi        17.02.2013 r.
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Począwszy od nadejścia wiosny
pragniemy wznowić działalność

Nieformalnego Klubu Turystycznego
 
i dalej podążyć szlakami Leśnych Kościołów, 
których jak wiemy jest w okolicy dziewięć,
po Polskiej i Czeskiej stronie.
Konkretne terminy i trasy będą podawane
podczas ogłoszeń parafialnych.

Wszystkich zapraszamy i zachęcamy
do aktywnego spędzania wolnego czasu!!!

ZAPROSZENIA:

KOLEJNE SPOTKANIE
RODZINNE

13 KWIETNIA  g. 17:00

 SALA PARAFIALNA

Janina Gazda

opowie o Psalmie 1 

oraz o przyrodzie Florydy

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu
zaprasza na

Złoty Jubileusz Konfirmacji z rocznika 1963. 

Uroczystość odbędzie się w kościele ap. Jakuba 
w niedzielę 21 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:30. 

 
Wszystkich Jubilatów wraz z współmałżonkami serdecznie zapraszamy!!!

(Lista Jubilatów znajduje się w kancelarii parafialnej oraz w gablotce)
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Drodzy Parafianie, Siostro i Bracie!!! 
(Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z Urzędem Skarbowym przeczytaj ten apel) 

  

 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 2012 r. o wsparcie 1% podatku dochodowego 

Diakonii Parafii w Cisownicy. 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 dzieła 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 CISOWNICA 
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NABOŻEŃSTWA, KANCELARIA, SPOTKANIA: 
 
 

WIELKI 
CZWARTEK 

WIELKI 
PIĄTEK 

WIELKANOC PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 

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

5:00 
10:00 

9:00 

 
 

 

 KANCELARIA  PARAFIALNA 
 

WTOREK ŚRODA PIĄTEK 
9:00-12:00 15:00-18:00 9:00-12:00 

 
POZA  WYZNACZONYMI GODZINAMI 

JEŚLI TYLKO JESTEM NA TERENIE PARAFII 
SERDECZNIE ZAPRASZAM! 

 
 

 
 

STAŁE COTYGODNIOWE SPOTKANIA 
 
 

NABORZEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00 
 

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE 
 

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE  
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 

 
RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI 

 

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 
 

GODZINA 
BIBLIJNA 

g. 17:00/18:00 
(ZIMA/LATO) 

 

 
 
 

KOŁO PAŃ 
(robótki ręczne) 

g.16:00 
 

 

 

 
SPOTKANIE 

KONFIRMANTÓW 
g. 16:30 

 
 

PRÓBA CHÓRKU 
DZIECIĘCEGO 

g. 15:00 
 
 

 

 
PRÓBA ZESPOŁU 

MŁODZIEŻOWEGO 
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 

Skład i druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543 
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