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Nakarmienie 5000 ludzi

Szedł do Pana chłopczyk mały, 
Bardzo śpieszył się, 
Przyniósł pięć chlebeczków białych 
Oraz rybki dwie.

Bardzo pragnął ujrzeć Pana, 
Czy dopuszczą go? 
Taka jego twarz zatroskana, 
Nóżki pod nim drżą.

Jednak go do Pana wiodą, 
Chłopczyk przed Nim kląkł, 
Pan twarz jego gładził młodą, 
Koszyk wziął mu z rąk.

I o dziwo! Wielkie nieba! 
Patrzy, co za cud: 
Pan z tych ryb i jego chleba 
Karmi wielki lud.

Chleb się w rękach Pana mnoży
Jawa to, czy sen? 
Jak wielkiego cudu dożył, 
Mały chłopak ten!                          

  Ks. P. Sikora
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chleb

„Do kraju tego, gdzie kruszynę 
chleba...”

Serial Polskie drogi utrwalił scenę 
z wieśniaczką, która wyszła do żołnierzy 
z chlebem w rękach, a mimo to została 
zastrzelona. pocisk przebił chleb…, który 
ma dla nas wszystkich wartość symbo-
liczną. jeszcze nie tak dawno w wielu do-
mach przed ukrojeniem pierwszej krom-
ki, kreśliło się na bochenku znak krzyża. 
gdy kromka upadła na ziemię, podnosiło 
się ją i całowało. 
chlebem i solą 
wita się dostoj-
nych gości oraz 
nowożeńców roz-
poczynających 
nową drogę życia. 
w dawnych cza-
sach uważano, że 
panna nie nadaje 
się do małżeń-
stwa, dopóki nie 
potrafi upiec chleba. emigrant cyprian 
kamil norwid zostawił nam wszystkim 
jakże znaczące słowa: „do kraju tego, 
gdzie kruszynę chleba / podnoszą z ziemi 
przez uszanowanie / dla darów nieba…  
tęskno mi, panie...”. chleb stał się głów-
nym motywem wielu wierszy czy pieśni. 
wybitni artyści malowali chleb, czego 
przykładem jest Wigilia na Syberii 
jacka malczewskiego. 

Rozmnożenie chleba wyrazem 
troski Boga o ludzi

chleb jest także symbolem troski 
boga o człowieka. a bóg okazuje ją, po-
sługując się ludźmi. gdy pewien człowiek 
przyszedł do proroka elizeusza z darem 
dwudziestu bochenków chleba jęczmien-
nych, prorok polecił rozdzielić je między 
stu ludzi. bochenki były małe, więc ofia-
rodawca obawiał się, że nie starczy dla 

wszystkich. prorok jednak przekonywał, 
że pan bóg sprawi, iż ludzie nie tylko się 
nasycą, ale jeszcze pozostawią resztki 
(por. 2 krl 4,42-44).

tym, którzy znali ów epizod z życia 
elizeusza, łatwo było skojarzyć go z roz-
mnożeniem chlebów przez pana jezusa, 
a jednocześnie dostrzec ogromną różnicę 
w proporcjach. elizeusz rozdzielił dwa-
dzieścia chlebów jęczmiennych wśród 
stu ludzi, a jezus pięć bochenków wśród 

pięciu tysięcy 
mężczyzn, a z ko-
bietami i dziećmi 
ludzi mogło być i 
było o wiele wię-
cej, a pomimo to 
zebrano jeszcze 
dwanaście koszy 
okruszków. po 
co komu te okru-
chy? one świad-
czą o ogromnej 

obfitości bożego obdarowania. świadczą, 
że w sposób dosłowny zrealizowały się 
słowa psalmisty: „oczy wszystkich w to-
bie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm 
ich we właściwym czasie. otwierasz 
rękę swoją i nasycasz  do woli wszystko, 
co żyje” (ps 145,15-16).

ani cud zdziałany przez elizeusza, 
ani rozmnożenie chleba przez jezusa nie 
zostały zdziałane z niczego. i elizeusz, i 
jezus posłużyli się odrobiną dostarczo-
ną przez ofiarodawców. pokazali, że gdy 
człowiek dzieli się z innymi tym, co po-
siada, bóg wielokrotnie pomnaża ofiaro-
wane dary. człowiek może narzekać, że 
to, co ma, to zbyt mało, ale może też wy-
korzystać to, co ma, by podzielić się z in-
nymi, jak uczynił to chłopiec, który miał 
pięć chlebów i dwie ryby (por. j 6,9). 
malkontenctwu Filipa i andrzeja prze-
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ciwstawiona została gotowość chłopca 
do podzielenia się z innymi. dał wszyst-
ko, co miał. nie zatrzymał dla siebie ani 
kromki, ani kawałka rybki. 

Chleb na życie wieczne
„ o t w i e r a s z 

rękę swoją i na-
sycasz  do woli 
wszystko, co żyje” 
(ps 145,16).

nieprzypad-
kowy jest ewange-
liczny opis gestów 
pana jezusa, któ-
ry „wziął chleby i 
podziękowawszy 
rozdał uczniom” (j 6,11). opis ten po-
przedza niemal dosłownie gesty i słowa 
ustanowienia komunii świętej. Skoro je-
zus mógł rozdzielić chleby tak, by nasycić 
głód wszystkich, którzy słuchali jego na-
uki, potrafi też dać siebie w Sakramencie 
komunii świętej. jeśli mógł cudownie 

zaspokoić głód ciała, może też zaspokoić 
głód dusz. jezus karmi nas i uczy, byśmy 
i my dostrzegali swe możliwości i dzie-
lili się tym, co posiadamy. nikt nie jest 
tak biedny, by nie mógł podzielić się z 

innymi, choćby 
uśmiechem, mo-
dlitwą albo cier-
pieniem.

Bądźmy do-
brzy jak chleb

Chleb jedno-
czy. wypiekany 
jest z wielu zia-
ren. i my, ucznio-
wie chrystusa, 

stanowimy jedno ciało. ożywia nas jeden 
duch, łączy jeden chrzest, jedna wiara, 
jeden pan i jeden bóg. jesteśmy we-
zwani do wzajemnego znoszenia siebie 
z cierpliwością, miłością i troską (por. ef 
4,1-6), aby nikt pośród nas nie umierał 
z głodu chleba i z głodu miłości.   amen.

                                 REBEKA – DOBRY POCZĄTEK

wszystko  zaczęło się jak w prawdzi-
wej bajce. jeden z najbogatszych kawale-
rów, syn abrahama izaak  szuka żony. 
abraham został powołany przez boga. 
bóg zawarł z nim i z jego potomstwem 
wieczne przymierze. obdarzył go szcze-
gólną obietnicą i błogosławieństwem. 
„Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci 
błogosławił”/1 mż 12,2/. tę obietnicę 
bóg powtórzył również w odniesieniu do 
izaaka. a więc była to wyjątkowa rodzi-
na. można powiedzieć „ oczko w głowie 
samego boga”. to z tą rodziną bóg wią-
zał plany. Z linii potomków tego narodu 
urodził się jezus, boży Syn. izaak wie, że 
ma zostać ojcem licznego potomstwa. 
dlatego ważne jest kim będzie jego żona 
i matka jego dzieci. w tamtych czasach 

to rodzice najczęściej wybierali współ-
małżonka. po śmierci swojej żony i matki 
izaaka, abraham czyni przygotowania 
do małżeństwa swojego syna. Rozumie, 
że żona syna nie może wywodzić się z ka-
nanejczyków, ponieważ spoczywa na 
nich boże przekleństwo. dlatego wysyła 
swego sługę eliezera do Haranu w mezo-
potamii. w tym mieście mieszkał zanim 
został powołany przez boga i tam miesz-
kali jego krewni i znajomi. to środowi-
sko wydaje się być dobrą gwarancją uda-
nego związku. orszak z którym wyrusza 
eliezer robi imponujące wrażenie. dzie-
sięć wielbłądów, wiele podarunków i zło-
tych ozdób dla przyszłej narzeczonej. 
droga była daleka. karawana musiała 
przemierzyć około 1 tysiąca kilometrów. 
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abraham dodaje odwagi swemu słudze, 
zapewniając go o bożej obecności: „ pan 
bóg niebios…. on pośle anioła swego 
przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla 
syna mojego/1 mż 24,7/.  kiedy dotarł na 
miejsce do miasta aram- naharaim naj-
pierw poszukał studni. było to miejsce, 
gdzie kobiety przychodziły po wodę. Za-
danie nie było łatwe. wybrać spośród 
wielu kobiet tą właściwą. i wtedy prosi 
boga o konkretny znak rozpoznawczy 
„niechże ta dziewczyna, do której po-
wiem: nachyl dzban twój proszę, abym 
się napił. a ona powie pij i wielbłądy two-
je też napoję- będzie tą, którą przezna-
czyłeś dla sługi swego izaaka /1mż24,43/. 
Żeby napoić dziesięć 
wielbłądów trzeba za-
czerpać ok. 300 litrów 
wody i wyciągnąć ją z 
głębokiej studni. to 
wymaga dużo siły i 
zdrowia. ale taką ko-
bietą musiała być 
żona izaaka. będzie 
musiała prowadzić 
koczowniczy tryb ży-
cia i zmagać się z wie-
loma trudnościami 
codziennego  życia. 
dalej wszystko układa 
się jak w gotowym 
scenariuszu. do stud-
ni przychodzi piękna 
kobieta. dla niej był to zwykły codzienny 
obowiązek. ale dzisiaj jest inaczej. przy 
studni stoi nieznajomy mężczyzna, który 
bacznie ją obserwuje. czuje się trochę 
nieswojo i jest zakłopotana. ale kiedy 
przybysz prosi ją o wodę znika podejrzli-
wość i nieufność. kobieta chętnie oferuje 
mu swoją pomoc. wywiązuje się między 
nimi rozmowa i okazuje się, że jest krew-
ną z linii abrahama. to był konkretny 
znak od boga. jej rodzina i ona sama wy-

raziła zgodę na małżeństwo. wyruszyła z 
rodzinnego domu z błogosławieństwem 
swojego ojca. gotowa na nowe życie ze 
świadomością, że będzie częścią rodziny 
bożego przymierza. to był jej pierwszy 
krok wiary. dopiero po dwudziestu la-
tach małżeństwa Rebeka jest w ciąży. 
izaak ”modlił się do pana za żonę swoją-
”/1mż25,21/. nie popełnił błędu swoich 
rodziców i nie chciał „pomóc swojemu 
losowi” .nasuwa się pytanie: dlaczego 
tak długo musieli czekać? nie znajdzie-
my odpowiedzi na to pytanie. boży czas 
nie zawsze odpowiada naszemu. bóg ma 
swój scenariusz do którego nie mamy 
wglądu, a jego czas jest naszym sprzy-

mierzeńcem. to trze-
ba przyjąć wiarą. 
oczekiwanie jest trud-
ne, a wiara żeby się 
wzmacniała musi być 
poddana próbie. wy-
jaśnia to list ap. piotra 
„ażeby wypróbowana 
wiara wasza okazała 
się cenniejsza niż zni-
kome złoto w ogniu 
wypróbowane, ku 
chwale i czci, i sławie, 
gdy objawi się jezus 
chrystus”/1p1,7/.  ist-
nieje też stara prawda, 
że to co otrzymujemy 
bez wysiłku i bez cze-

kania nie ma dla nas znaczącej wartości. 
w czasie trwania ciąży matka słyszy ru-
chy płodów, które jakby trącały się w jej 
łonie. prawdopodobnie już wtedy bracia 
zaczęli walkę między sobą, która trwała 
przez całe pokolenia. Zaniepokojona Re-
beka udaje się do boga. ”jeśli tak się zda-
rza to czemu mnie to spotyka”. to jej ko-
lejny krok wiary. i bóg jej odpowiedział „ 
dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy 
wywiodą się z żywota twego. jeden na-



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 2-3 / 2017     8  

ród będzie miał przewagę nad drugim, 
starszy będzie służył młodszemu”/ 1 mż, 
25,23/. bożą wszechwiedzę pięknie okre-
śla psalmista „bo ty ukształtowałeś mnie 
w  łonie matki mojej… żadna kość moja 
nie była ukryta przed tobą, choć powsta-
łem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. 
oczy twoje wi-
działy czyny moje. 
w księdze twej za-
pisane były wszyst-
kie dni przyszłe, 
gdy jeszcze żadne-
go z nich nie 
było”./ ps 139,13-
16/. dzieci rosną. 
Sielanka rodzinna 
zdaje się trwać 
wiecznie. chłopcy 
chociaż byli bliźniakami, to różnili się za-
sadniczo. ezaw to urodzony myśliwy. 
Uwielbiał polowania, przebywanie na 
otwartej przestrzeni. ponieważ izaak 
uwielbiał jeść dziczyznę, przylgnął do 
ezawa. jakub był domatorem. lubił 
przebywać w namiocie blisko mamy i 
szybko stał się jej pupilem. izaak i Rebe-
ka powoli oddalają się od siebie. ich ro-
dzina nie tworzy już jedności. jedna 
część to izaak i ezaw, druga to Rebeka i 
jakub. czas płynie. chłopcy dorastają, a 
rodzice się starzeją. izaak ma już ponad 
sto lat. jego ciało powoli odmawia mu  
posłuszeństwa. Zwłaszcza słabnie jego 
wzrok. czuje, że nadchodzi czas odejścia. 
Zgodnie ze zwyczajem chce błogosła-
wieństwo boże, które poprzez abrahama 
na nim spoczywa przenieś na swojego 
starszego syna ezawa. przekazywanie 
błogosławieństwa dokonywało się pod-
czas posiłku. wysyła więc syna  na polo-
wanie po swoją ulubioną dziczyznę. Re-
beka podsłuchuje tą rozmowę. jest 
przerażona. pamięta bożą obietnicę. ale 
czy bogu można dalej ufać wbrew oko-

licznością i faktom, które się widzi? to 
trudne pytania i dla nas. a może trzeba  
trochę pomóc i wziąć sprawy w swoje 
ręce. dodatkowym impulsem do działa-
nia był fakt, że  chodziło  jej ulubieńca, 
pupila jakuba. nie rozmawia o tym ze 
swoim mężem. nie  przypomina mu, a 

może dopiero 
ujawnia boży plan 
dla chłopców .Za-
pewne wydarzenia 
potoczyły by się 
inaczej. Zabrakło 
w jej działaniu tego 
najważniejszego, 
co zrobiła wcze-
śniej- ”poszła za-
pytać pana”. posu-
wa się natomiast 

do kłamstwa i obmyśla podstępny plan 
działania. w ukryciu gotuje ulubioną po-
trawę męża i wysyła jakuba do namiotu 
ojca. izaak, który już prawie nic nie widzi 
daje się łatwo oszukać. oczywiście pod-
stęp wychodzi na jaw. jakub musi ucie-
kać z domu przed gniewem brata. dopie-
ro po dwudziestu latach bracia spotykają 
się znowu. Rebeka już nie żyje. nie dane 
jej było dożyć powrotu swojego ukocha-
nego syna. chociaż  wybaczają sobie bo-
lesną przeszłość to ich potomkowie są 
dla siebie wrogami. Herod wielki spraw-
ca mordu dzieci w betlejem oraz jego syn 
Herod antypas, który drwił z pana jezu-
sa podczas przesłuchania byli edomita-
mi.  edomici  pochodzili od ezawa zwa-
nego też edomem. nasza biblijna rodzina 
chociaż mocno osadzona w tamtych cza-
sach, wydaje się być typowa. dzieci czę-
sto ze względu na swoje charaktery czy 
upodobania stają się pupilami jednego z 
rodziców. jednak w kluczowych spra-
wach, w rozwiązywaniu nieraz trudnych 
problemów czy dylematów potrzebna 
jest wspólna, szczera i uczciwa rozmowa 
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MIĘDZY NAMI - KOBIETAMI
PAN BÓG NAS KOCHA I CHCE DLA NAS JAK NAJLEPIEJ

obojga rodziców. Rebeka decydując się 
na małżeństwo z izaakiem, była świado-
ma, że bóg wiąże z tą rodziną szczególne 
plany. wkroczyła w historię abrahama, 
praojca narodu żydowskiego. była matką 
kolejnego pokolenia. początki jej nowego 
życia to kroki wiary godne naśladowania. 
niestety koniec mocno rozczarowuje. 
Zawiodła jako żona i matka. bóg pomi-
mo to zrealizował swój plan. jednak ro-
dzina nie tworzyła już wspólnoty i mu-
siała doświadczyć wielu bolesnych ran. 
bohaterami historii biblijnych są ludzie 

podobni do nas. mówimy o nich „z krwi i 
kości”. mają swoje słabości, potknięcia, 
nierzadko upadki. pomimo tego jeste-
śmy często pod wrażeniem ich wiary, od-
wagi czy posłuszeństwa. jednak autor li-
stu do Hebrajczyków zwraca nam uwagę 
na coś bardzo szczególnego. Zanim staną 
się dla nas „bohaterami wiary” mamy się 
przyjrzeć dokładnie końcowi ich życia. 
„…a rozpatrując koniec ich życia, naśla-
dujcie wiarę ich”/ Hbr 13,7/.                           

Henryka Szarzec

Nieraz już Krystyna Lazar pisała do naszego Informatora. Najczęściej 
były to sprawozdania z wydarzeń parafialnych. Dziś debiutuje w nowej 
roli - felietonistki! Ma swoją rubrykę i w każdym kolejnym numerze będzie 
dzielić się z nami swymi niebanalnymi i jakże trafnymi przemyśleniami! 
Już teraz dziękujemy bardzo Krysiu i czekamy na więcej… - od redakcji.

wyobraź sobie, że nagle tracisz wzrok. 
świat pogrąża się w całkowitych ciemno-
ściach. Zaczynasz chodzić po omacku. 
kurczowo trzymasz się ścian. boisz się 
wyjść na otwartą przestrzeń. boisz się 
zderzenia z przypad-
kowym przedmio-
tem, z drugim czło-
wiekiem. czujesz 
się nieswojo. Stoisz 
w miejscu, podpie-
rasz ścianę i wahasz 
się postawić kolejny 
krok. Z czasem jed-
nak zauważasz, że 
do chodzenia nie są 
potrzebne oczy. do 
głosu dochodzą inne zmysły. Zaczynasz 
wyraźniej słyszeć warkot silników, śpiew 
ptaków, odgłosy kroków w oddali… Z 
przyjemnością dotykasz gładkich ścian, 

drewnianych ławek, delikatnych płatków 
róż w ogrodzie. Z coraz większą śmiało-
ścią ruszasz do przodu, pewniej stawia-
jąc kroki. 

myślę, że każda z nas ma taką „ścianę 
płaczu”, pod którą 
stoi, nie radząc sobie 
z życiem. tak często 
życie po prostu nas 
przerasta. przycho-
dzi moment, który 
zrzuca nam ciepłe 
kapcie z nóg i wy-
trąca pilota z ręki. 
jesteśmy zmuszone 
zmienić coś w swo-
im życiu. boimy się 

jednak zmian. boimy się reakcji ludzi; 
odrzucenia, samotności… tego, co przy-
niesie ze sobą przyszłość… obawiamy się 
również bożej kary. wydaje się nam, że 
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bóg nas nie rozumie. Że działa w „dziw-
ny” sposób. na szczęście bóg pokazuje 
nam w Swym Słowie pewne zasady, któ-
re sprawiają, że w naszym życiu wszystko 
zaczyna „działać” tak jak należy. 

po pierwsze – bóg nie musi, co chwilę 
udowadniać sobie i nam, że jest prawdzi-
wym bogiem ciskając gromy z jasnego 
nieba. jednak czasem to robi. dlaczego? 
bo widząc boga w mocy zaczynamy go w 
końcu traktować na serio. 

 po drugie - 
bóg wie o prze-
paści, jaka dzieli 
naszą grzeszną 
naturę od jego 
świętości. nie 
stworzył jednak 
dwóch światów: 
fizycznego i du-
chowego. Stwo-
rzył jeden i nie należy on wcale do diabła. 
należy do Stwórcy. 

 po trzecie - bóg zna nas lepiej, niż my 
same. nie wymaga od nas, że będziemy 
doskonałe. nie oczekuje, że spełnimy 
wszystkie jego wymagania. nigdy nie 
powiedział, że same damy sobie radę. 
gdyby tak było, nie przyszedłby na ten 
świat żeby za nas umrzeć. a tak właśnie 
zrobił. 

po czwarte – bóg abrahama, izaaka 
i jakuba, to ten sam bóg, który w kanie 
galilejskiej zmienił wodę w wino. dla-
czego? bo on nigdy nie znudził się two-
rzeniem czegoś z niczego. Stworzył świat 
z nicości, kosmos z chaosu, człowieka z 
prochu ziemi… wybrał maleńki, nic nie-
znaczący naród spośród wielu innych 
narodów, by na jego przykładzie poka-
zać swoją moc i sposób, w jaki działa. a 
działa według praw, które sam ustano-
wił. jezus powiedział słowo i stało się… 
ślepi – widzieli, chromi – chodzili, głusi 
– słyszeli. bo skoro bóg widzi kod gene-

tyczny naszego włosa, to, dlaczego nie 
miałby widzieć wszystkich naszych cho-
rób, trosk i problemów?  

po piąte – to nie my otwieramy bogu 
oczy, ale on nam. czasem modlimy się 
o coś latami… mówimy bogu: co, gdzie, 
kiedy i jak ma zrobić. jednak to nie bóg 
jest taki uparty, tylko my tacy mikrosko-
pijnie mali.  co z tego, że mamy dobre in-
tencje, skoro ignorujemy bożą wolę, a je-
dynie chcemy spełniać swoje zachcianki? 

dojrzałość du-
chowa wcale nie 
oznacza większej 
n i e z a l e ż n o ś c i 
od boga. wręcz 
przeciwnie. pole-
ga na coraz więk-
szej zależności od 
niego.  

po szóste - 
bóg nie wchodzi w nasze życie z buta-
mi. do niczego nas nie zmusza. nie jest 
„gwałcicielem”, który na siłę chce nas 
uszczęśliwić. gdy mówimy bogu: „nie! 
łaski bez”, on to szanuje. przykro mu, 
ale szanuje. bo bóg traktuje nas poważ-
nie. Zawsze daje nam wybór. oferuje 
swoją miłość, pokój, radość, w zamian za 
wszystkie nasze troski, problemy i poraż-
ki. może z ludzkiego punktu widzenia nie 
mamy nic cennego bogu do zaoferowa-
nia, jednak mamy życie i wolną wolę. to 
tylko od nas zależy jak to wykorzystamy. 
możemy hołdować swojemu ciału i żyć 
rozwiąźle. możemy też w miłości służyć 
sobie nawzajem. 

 po siódme – bóg otwiera nasze serca 
na dawanie. działamy jak naczynia połą-
czone. gdy dajemy, nam też będzie dane. 
powtarzam – dane. w biblii pisze: „dar-
mo dostaliście, darmo dawajcie”. ale my 
wolimy „zdobyć”, „zapracować”, „zasłu-
żyć”. by mieć wszystko i wszystkich na 
własność.  boga jednak nie można kupić. 
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po ósme - bóg wierzy w nasze moż-
liwości, bardziej niż my same. w końcu 
jesteśmy jego córkami. chce abyśmy na 
siebie i innych patrzyły jego oczami. na-
szym zadaniem jest tworzenie własnego 
życia. mamy z niego uczynić „arcydzieło 
sztuki”. i on chce nam w tym pomóc.  

po dziewiąte – pokusy i ich odpiera-
nie stanowią część naszego życia. nie są-
dzę, abyśmy przeżyły, choć jeden dzień, 
podczas którego nie byłybyśmy kuszone 
do złego. bóg jednak nigdy nie pozo-
stawia nas same, bezbronne w walce ze 
złem. daje nam ducha świętego, Swoje 
Słowo, wierzących doradców, zdrowy 
rozsądek i wrażliwe serce. a co najważ-
niejsze? bóg jest „o niebo” silniejszy od 
wszystkich naszych „upadłych aniołów” i 
ziemskich zwierzchności. i naprawdę za-
leży mu na nas. 

po dziesiąte - bóg przypomina nam, 
że jesteśmy tu tylko na chwilę. wszystko 
przemija. po nocy nadchodzi dzień, po 
burzy pojawia się tęcza. Zły czas trzeba 
po prostu przetrwać. czeka nas zmar-
twychwstanie i wieczność. to daje nam 
prawdziwą wolność. 

i choć pan bóg ma z nami „siedem 
światów”, to jednak: 

- to on jeszcze przed założeniem 
świata wybrał nas i powołał abyśmy na-
leżały do niego,

- to on osobiście umarł za nasze grze-
chy i to on dał nam swoje przebaczenie. 

dlatego, choć popełniamy w życiu 
błędy i prawdopodobnie nadal będzie-
my je popełniać, to jednak bóg mimo 
wszystko nadal nas kocha i chce dla nas 
jak najlepiej.                                           

Krystyna Lazar

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

KOLACJA POD TUŁEM – MIĘDZY NAMI KOBIETAMI
bez względu na to, ile masz lat, co robisz i jaka jest twoja sytuacja życiowa, 

następną „kolację pod tułem” możesz spędzić z nami. Zabierz ze sobą koleżankę, 
siostrę, córkę, mamę - serdecznie zapraszamy! 

„kolacja pod tułem” - to czas relaksu, miła atmosfera, wspólna kolacja i 
oczywiście… spotkanie z innymi kobietami. 

„bądźcie jedni dla drugich…” (efez. 4:32)
29 maja 2017 roku po raz czwarty parafia ewangelicko-augsburska w cisownicy 

zorganizowała kolację dla pań w Restauracji „pod tułem”.
Salę bankietową od godziny 18.00 do godziny 21.00 wypełniło ponad 70 kobiet. 

tradycyjnie spotkanie otworzyła pastorowa katarzyna twardzik, przywitała nas 
serdecznie i przedstawiła zaproszonych gości. następnie pani Henryka Szarzec 
poprowadziła modlitwę, a duet – Halina macura i anna doryghi, zachęcił nas do 
wspólnego śpiewu na chwałę pana. 

w tym roku na kolacji miałyśmy zaszczyt gościć dwie wyjątkowe kobiety: 
panią bożenę giemza (pedagog i dziennikarz, doradca psychologiczno-pastoralny, 
rzecznik prasowy centrum misji i ewangelizacji w dzięgielowie) oraz panią lucynę 
adamczyk (właścicielka pracowni ”lusia” w cisownicy) które podzieliły się z nami 
swoją wiedzą, ubogacając ten wyjątkowy dla nas wieczór.

pani lucyna opowiedziała nam o swojej piernikowej pasji i podarowała każdej 
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z nas lukrowane serce. wypieki, 
które wychodzą spod jej ręki, to małe 
dzieła sztuki, zdobione koronką z 
lukru i cukrową masą, zachwycają 
precyzją wykonania. Są pomysłowe 
i urzekająco piękne. widać od razu, 
że w piernikowe serca (i wszystkie 
piernikowe kształty), pani lucyna 
wkłada całe swoje serce. Swój wykład 
zatytułowała „pierniki – jak to się 
zaczęło?”.

Z kolei prelekcja pani bożeny 
giemza zatytułowana była: „matki, 
córki, żony, babcie – emocje w 
naszych relacjach”. na wstępie 

pani bożena przypomniała nam cytat z pisma świętego: „mądrość kobiet buduje 
ich dom…” (przyp. Sal. 14:1), uświadamiając nam, że to my – kobiety jesteśmy w 
głównej mierze odpowiedzialne za relacje, jakie panują w naszych domach. wstydząc 
się swoich emocji, skrywając uczucia, nie mówiąc o swoich pragnieniach, często 
niszczymy relacje i doprowadzamy do zerwania związków. a przecież emocje nie 
są naszym wrogiem. pokazują nam, jakie jesteśmy rzeczywiście, jak bardzo boimy 
się same siebie, co w sobie cenimy, za czym tęsknimy. Uświadamiają nam, co tak 
naprawdę jest dla nas ważne, co się liczy? jeśli ukrywamy swoje emocje oszukujemy 
nie tylko innych, ale przede wszystkim same siebie. codziennie stajemy przed wieloma 
wyzwaniami. musimy podejmować decyzje. budzą się wtedy nasze emocje. gdy je 
ukrywamy, błądzimy. Zwykle upadamy wiele razy, czasem tak nisko, że w naszym 
życiu pojawia się bezsilność i beznadzieja. Zastanawiamy się, po co to wszystko? jaki 
jest tego cel? jakie jest nasze powołanie? do czego zostałyśmy przeznaczone? Zwykle 
myślimy, że robimy w życiu tyle na ile nas stać, na ile nam boża łaska pozwala. 
Robimy mało, bo nie pojmujemy, że boże granice obejmują także cuda. bóg jest dla 
nas zbyt cudowny, by go zrozumieć, musimy mu, więc zaufać. każda z nas jest jakoś 
życiowo ograniczona… każda mniej lub bardziej przejmuje się tym, co mówią czy 
myślą o niej inni. każda ma swoje sekrety, słabe strony, które pragnie ukryć przed 
sobą i światem. jednak bóg pragnie zmieniać nas i dać nam prawdziwą wolność. gdy 
jesteśmy prawdziwie wolne wiemy, co mamy robić, jak chcemy żyć, możemy kochać 
i cieszyć się życiem. nie ma miłości bez wolności... a nasz bóg jest tego najlepszym 
przykładem. jego miłość pozwoliła nam zgrzeszyć, a nawet nim samym – bogiem 
– pogardzić. w swej ewangelii przypomina nam, że jesteśmy jego córkami. ma o 
nas lepsze zdanie, niż my same. kocha nie za coś lub po coś, ale kocha nas dla nas 
samych. cudownie nas stworzył i ma względem naszego życia swój doskonały, jedyny 
w swoim rodzaju plan. jednak chce w tym naszego udziału! dla niego nie ma rzeczy 
niemożliwych. jest panem czasu. U niego jest wieczne „teraz”. nigdy się nie spóźnia. 
jest bogiem żywych, nie umarłych… dał nam życie i chce, abyśmy cieszyły się tym 
życiem – każdego dnia. i tą radością zarażały innych. bo swoją miłością dotyka nie 
tylko nas, ale poprzez nas - także innych.                                                   Krystyna Lazar
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EGZAMIN I  KONFIRMACJA
w niedzielę 21 maja podczas 

niedzielnego nabożeństwa odbył 
się egzamin tegorocznych konfir-
mantów. po roku spotkań konfir-
macyjnych przyszedł czas na pod-
sumowanie nie tylko nauki, ale 
przede wszystkim czas na podsu-
mowanie dotychczasowego życia z 
bogiem. gdyż to życie z bogiem nie 
rozpoczęło się rok temu na nauce 
konfirmacyjnej. ono rozpoczęło 
się od chrztu, przez każdy kolejny 
dzień poznawania boga, gdy ro-
dzice małe dłonie swych dzieci do 
modlitwy składać uczyli, gdy czyta-
li im historie biblijne, przyprowa-
dzali na szkółki niedzielne, nabożeństwa czy lekcje religii. wtedy ich wiara powoli 
wzrastała, przez kolejne lata stawała się troszkę trwalsza, dojrzalsza. teraz zakończył 
się pewien etap, wcale nie ostatni! Rzekł bym nawet początkowy, gdyż wzrastanie w 
wierze nigdy zakończyć się nie powinno i nie może!

konfirmacja jest więc oprócz ślubowania wierności bogu, swego rodzaju wej-
ściem w kolejny, nowy etap 
życia wiary. i na tej nowej, 
nieco doroślejszej, drodze 
życia z bogiem życzymy na-
szym konfirmantom wiele 
bożego błogosławieństwa, 
aby pogłębiali i wzrastali w 
swej wierze każdego dnia. 
do konfirmacji, w niedzielę 
4 czerwca przystąpili: oliwia 
makarewicz, kamil Fraj, ja-
kub goryczka, Szymon kluz, 
Filip kłoda, przemysław ko-
necki, damian pisiut, adam 
Sztefka, łukasz wantulok, 
Radosław wisełka. 

TELEWIZJA KATOWICE W CISOWNICY
w niedzielę 4 kwietnia w naszym kościele na nabożeństwie konfirmacyjnym 

gościliśmy ekipę z telewizji katowice, która nagrywała materiał do programu „Sola 
scriptura”. Reportaż miał dotyczyć w głównej mierze stosunków międzyludzkich w 
miejscowości stricte ewangelickiej jaką jest cisownica. emisja programu odbyła się 11 
czerwca. program można także zobaczyć poprzez link na naszej stronie internetowej. 
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EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA
w dniach 15-18 czerwca 2017 

r. na terenie diecezji cieszyńskiej 
odbyły się ewangelickie dni 
kościoła, które zorganizowano 
z okazji jubileuszu 500 lat 
Reformacji. ewangelickie dni 
kościoła (edk) rozpoczęły się 
nabożeństwem przy kamieniu 
na zboczu Równicy k. Ustronia. 
dalsza część czwartkowego 
programu odbyła się w wiśle. 
wiślański amfiteatr był 
miejscem występów parafialnych 
zespołów i chórów dziecięcych. 
Zwieńczeniem był koncert popularnej grupy arka noego. popołudnie wypełniły 
koncerty dla nieco starszych odbiorców. wystąpił m.in. zespół n.o.c. z parafii 
ewangelickiej w pile. jagodziński trio zachwyciło słuchaczy jazzowymi aranżacjami 
pieśni dobrze znanych ze śpiewnika ewangelickiego. wieczorem wystąpił zespół cześć 
z wisły malinki oraz october light z chorwcji. ostatnim punktem czwartkowego 
programu był pokaz laserowy 500 lat Reformacji.

drugi dzień edk rozpoczął się od studiów biblijnych. w trakcie forów odbyło się 
wiele ciekawych wykładów i prelekcji. w kościele jezusowym odbyła się dyskusja na 
temat: meandry ekumenii po 500 latach Reformacji. Rozmawiali: bp jerzy Samiec, 
bp krzysztof nitkiewicz, prof. karol karski, ks. prof. józef budniak. w szkole 
podstawowej na pl. kościelnym oraz na Rynku zorganizowano targi możliwości, na 
których prezentowały się organizacje kościelne. na targach swoje prace prezentowały 
także panie z koła robótek naszej parafii. w domu narodowym w cieszynie można 
było obejrzeć pokaz szermierki z czasów Reformacji. popołudniu na cieszyńskim 
Rynku zaśpiewał Zespół cme, mate.o oraz tgd.

trzeci dzień edk w bielsku-białej rozpoczął się sześcioma studiami biblijnymi. o 
godzinie 11.00 równolegle rozpoczęło 
się 11 punktów programu, m.in.: 
debata uczniów z dwóch liceów 
prowadzonych przez ewangelickie 
stowarzyszenia – z bielska-białej 
i cieszyna. odbyła się także gra 
miejska na bielskim Syjonie. 
popołudniu uczestnicy przenieśli 
się do Hali pod dębowcem, gdzie 
odbyło się uroczyste nabożeństwo 
oraz koncert reformacyjny. kazanie, 
w oparciu o tekst z listu do Filipian 
2,9-11, wygłosił biskup kościoła 
jerzy Samiec. w trakcie nabożeństwa 
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zaśpiewał wielki chór Reformacyjny prowadzony przez joannę korczago oraz zagrał 
Zespół dzwonków ze Skoczowa. oprawę muzyczną zapewniła orkiestra kameralna 
Silesian art collective pod dyrekcją mateusza walacha. po nabożeństwie odbył się 
koncert na którym wystąpiła wspomniana już orkiestra oraz soliści: ks. leszek czyż, 
mate.o, beata bednarz, natalia niemen, ania kaleta, marta cienciała, Filip kaleta, 
marcin podżorski, maciej „allen” pastucha oraz Zespół cme i chór dziecięcy pod 
dyrekcją marty cienciały. koncert prowadzili: wiktoria matloch i ks. paweł meler. 
trzy dni edk były wielką duchową ucztą dla wszystkich jej uczestników. 

PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
JANA CHRZCICIELA W CISOWNICY

25 czerwca br. obchodziliśmy 
kolejną, 36 już pamiątkę poświęcenia 
kościoła jana chrzciciela w cisownicy. 
Uroczyste nabożeństwa poprzedzone 
zostały porankiem pieśni i muzyki 
religijnej podczas którego wystąpili: 
chór z parafii ewangelickiej w 
cieszynie  - Filiał w bażanowicach 
pod dyrekcją pani pastorowej joanny 
Sikora, nasz chór mieszany, Zespół 
młodzieżowy oraz organista paweł 
gaś. 

Uroczyste nabożeństwa rozpoczęły 
się o godz. 10:00. Słowo boże w 
kościele głosił ks. Vladislav Volny z Hawirova – błędowic, zaś w ogrodzie parafialnym 
ks. łukasz gaś z cieszyna. w uroczystości uczestniczył także ks. jan kozieł, śpiewał 
także nasz chórek dziecięcy. po nabożeństwach księża, zaproszeni goście, chóry 
spotkali się na okolicznościowym poczęstunku.  

NAGRODA NA SESJI RADY GMINY
Rada gminy goleszów pod koniec 

kwietnia br. podjęła uchwałę w sprawie 
przyznania nagrody za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 
nagrodę przyznano Halinie macurze 
za całokształt działalności w 
dziedzinie upowszechniania kultury 
na terenie gminy goleszów. nagroda 
została wręczona 26 czerwca na sesji 
Rady gminy goleszów. pani Halina 
macura od 36 lat pracuje z dziećmi, 
w cisownickiej parafii prowadzi 
chórek dziecięcy. Sama również 
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tworzy, komponuje i pisze teksty. podziękowania oraz list gratulacyjny złożył na ręce 
pani Haliny, przewodniczący Rady bogusław konecki oraz wójt krzysztof glajcar.  
(…) „Właśnie mija 36 lat odkąd prowadzi Pani Chórek Dziecięcy przy Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy. Bezinteresowne zaangażowanie w pracę 
i organizowanie występów może być wzorem dla innych. Jednoczy również ludzi i 
promuje szeroko rozumianą kulturę wśród mieszkańców Cisownicy, naszej gminy i 
wszędzie tam, gdzie koncertujecie. Składamy wyrazy uznania dla Pani twórczości. 
Życzymy wielu dalszych sukcesów.”

WYCIECZKA CHÓRU DO KARPACZA 
w piątek 30 czerwca, rankiem, 

wyjechaliśmy na kolejną wycieczkę 
chórową do karpacza i okolic. 
pierwszym punktem zwiedzania był 
zamek książ. książ to największy 
dolnośląski zamek i trzeci co do 
wielkości w polsce. Zamek zmienił 
się z grodu obronnego w piękną 
rezydencję pałacową. największy 
wpływ na jego dzisiejszy wygląd 
miała rodzina Hochbergów, która 
panowała na zamku przez cztery 
wieki. w czasie ii wojny światowej 
zamek bardzo ucierpiał. Rezydowały 
w nim wojska niemieckie, a potem 
radzieckie. Splądrowano wnętrza, 

rozgrabiono i zniszczono wyposażenie pałacu. później podjechaliśmy do palmiarni, 
wybudowanej dla księżnej daisy. w palmiarni rośnie około 250 egzotycznych 
gatunków roślin. po przerwie kawowej, udaliśmy się do kowar, gdzie zwiedzaliśmy 
park miniatur, w którym można zobaczyć prawie wszystkie zabytki pałacowe, 
zamkowe i kościoły dolnego śląska, w skali 1:25. park miniatur mieści się na terenie 
dawnej, słynnej fabryki dywanów w kowarach. następnie udaliśmy się na miejsce 
noclegowe w ośrodku wypoczynkowym „przy lesie” - własność parafii w karpaczu. 
po zakwaterowaniu się, chętni poszli na spacer w kierunku kościółka «wang”.

następny dzień rozpoczęliśmy od pysznego śniadania po którym wyjechaliśmy 
zwiedzać okolice jeleniej góry, cieplic i karpacza. pierwszym punktem, było 
zwiedzanie czynnej fabryki szkła kryształowego „julia” w piechowicach. Z 
miejscowym przewodnikiem oglądaliśmy kolejne etapy produkcji kryształów. 
byliśmy pełni podziwu dla kunsztu pracowników zatrudnionych na linii produkcyjnej. 
przy zakładzie jest bardzo duży sklep z bogatym asortymentem. nie omieszkaliśmy 
wstąpić i coś tam zakupić. niewielu wyszło z pustymi rękami. przy zakładzie jest 
też kawiarenka, gdzie napoje podają w szkle kryształowym. nie omieszkaliśmy 
skorzystać. następnie podjechaliśmy niedaleko wodospadu Szklarki, w karkonoskim 
parku narodowym, gdzie spacerkiem udaliśmy się pod wodospad. cała dolina jest 
przepiękna, nie brakuje tam oczywiście różnych kramów z przeróżnymi pamiątkami. 
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następnie  udaliśmy sie do jeleniej góry, gdzie spacerowaliśmy po jeleniogórskiej 
„starówce”. Zwiedzaliśmy też kościół „łaski”, należący w przeszłości do ewangelików. 
obecnie jest kościołem rzymskokatolickim. w kościele jest 4020 miejsc siedzących. 
jest przepiękny, zbudowany w kształcie krzyża greckiego, wewnątrz jest bardzo dużo 
różnych zabytkowych elementów, wśród nich największym skarbem są wykonane 
w 1727r. organy, z zachowanymi oryginalnymi piszczałkami, których jest 5500, z 
czego tylko 300 jest nowych. jest też przepiękna ambona, chrzcielnica, sklepienie 
kościoła pokrywają przepiękne freski. kościół na wszystkich zrobił niesamowite 
wrażenie. później pojechaliśmy do cieplic, zobaczyć odnowiony kościół ewangelicki 
„Zbawiciela”. jest to przepiękny, pełny również różnych zabytków kościół. posiada 
pięknie brzmiące organy, na których nasz dyrygent wiesław jakubik zrobił krótki, 
ale piękny koncert. o historii kościoła opowiedział nam proboszcz tej parafii ks. 
Sebastian kozieł. Z cieplic pojechaliśmy w dolinę pałaców i ogrodów do łomnicy. 
tutejszy pałac został odnowiony z totalnej ruiny przez potomków dawnych właścicieli, 
rodzinę kuster i jak oni sami mówią, przez rzeszę entuzjastów. obiekt dzisiaj tętni 
życiem, zwiedzają go turyści, korzystają z restauracji, noclegów itp. takich obiektów 
- pałaców na dolnym śląsku jest bardzo dużo. wieczorem, po posiłku wyruszyliśmy z 
białego jaru, wzdłuż łomnicy nad zaporę, potem spacerkiem na deptak w karpaczu, 
skąd autokarem wróciliśmy na nocleg. w niedzielę, poszliśmy do kościółka „wang”, 
na nabożeństwo. okazało się, że tego dnia było wprowadzenie w urzędowanie nowej 
rady parafialnej. podczas nabożeństwa zaśpiewaliśmy cztery pieśni - „chwalimy cię 
o nasz panie”, „chwałę bogu oddajmy”, „Zbawco prowadź”, „Żyć tak jak mistrz”. po 
obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną. Zjechaliśmy na mały postój w krzyżowej, 
miejscu historycznym, siedzibie rodu von moltke, gdzie w latach 1942 -43 odbywały 
się tajne spotkania tzw. kręgu z krzyżowej na których omawiano przyszłość niemiec 
i europy po klęsce Hitlera. natomiast 12 listopada 1989 roku miała tam miejsce 
tzw. msza pojednania z udziałem ówczesnego kanclerza niemiec Helmuta kohla 
i premiera Rządu polskiego tadeusza mazowieckiego. obecnie w odnowionych 
i zaadaptowanych pomieszczeniach dawnego folwarku ma siedzibę polsko - 
niemiecka fundacja na rzecz pojednania, odbywają się spotkania młodzieży, mają 
miejsce różne wystawy, są restauracje, kawiarnie, sale konferencyjne, przedszkole 
dla miejscowych dzieci itp. myślę, że każda wycieczka naszej społeczności chórowej 
jest wyjątkowa. ta również była wyjątkowa i długo postanie w naszej pamięci.                                                         
Halina Sikora

DNI DOBREJ NOWINY 2017
tegoroczne dni dobrej nowiny 

odbywały się w dniach 12 – 16 lipca, 
pod hasłem „Zielone opowieści”. 
podczas trzech pierwszych dni 
uczestnicy mogli usłyszeć różne 
historie biblijne, w których przewijał 
się motyw roślinny. i tak w środę 
poznawaliśmy historię o absalomie, 
który zakończył swoje życie zaplątany 
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w gałęzie dębu. jego przykład uczy nas, że rodzicom należy się szacunek. w czwartek 
mogliśmy usłyszeć podobieństwo o pszenicy i kąkolu, na podstawie którego 
dowiedzieliśmy się, że bóg zna prawdę o każdym człowieku. piątek to przykład 
niewolnika onezyma, którego perypetie pokazały nam, w nawiązaniu do historii o 
krzewie winnym z ewangelii jana,  że boże dziecko poznaje się po owocach. Sobotnie 
plany wycieczkowe pokrzyżowało nam oberwanie chmury w bielsku – białej, dlatego 
ostatecznie wspólnie wybraliśmy się do kina. a w niedzielę spora część uczestników 
dni dobrej nowiny stawiła się na nabożeństwie, żeby zborownikom zaprezentować 
trzy z poznanych pieśni.

oczywiście tegoroczne zajęcia dla naszych dzieci nie byłyby tak udane, gdyby nie 
zaangażowanie i pomoc wielu osób. dziękujemy więc serdecznie wszystkim, którzy 
w różnej formie przyczynili się do udanego przebiegu dni dobrej nowiny 2017.                                     
organizatorzy ddn

WAKACYJNY WYJAZD MŁODZIEŻY LEWIN KŁODZKI 
w dniach 13-18 sierpnia, nasza 

młodzież wybrała się na wycieczkę 
do kotliny kłodzkiej. Rozpoczęliśmy 
wczesnym rankiem od modlitwy 
przed parafia, a następnie udaliśmy 
się na pociąg do bielska. kolejnym 
punktem podróży był postój we 
wrocławiu, gdzie zobaczyliśmy Sky 
tower oraz rynek. nie zabrakło 
oczywiście przerwy na jedzenie. 
kolejnym pociągiem dotarliśmy do 
kłodzka, a później już autobusem do 
lewina kłodzkiego, gdzie mieliśmy 

nocleg. po zakwaterowaniu spędziliśmy czas razem – rozmawiając, grając w gry 
i po prostu śmiejąc się. w drugim dniu zwiedziliśmy twierdzę w kłodzku oraz 
podziemną trasę turystyczną. po tych atrakcjach zjedliśmy pyszny obiad i udaliśmy 
się z powrotem do domków. wieczorem, przy akompaniamencie gitary, śpiewaliśmy 
pieśni i zastanawialiśmy się nad fragmentami z biblii. kolejne dni upłynęły nam na 
leżingu, smażingu i plażingu. gdy pogoda nie była zbyt zachęcająca do wyjścia na 
basen, pojechaliśmy w góry. naszym celem był Szczeliniec wielki, na który wszyscy bez 
problemu wyszli. nie była to zbyt wyczerpująca trasa, natomiast po powrocie wszyscy 
marzyli o obiedzie-pizzy. w ostatni dzień znowu podróżowaliśmy pociągami i przy 
okazji zobaczyliśmy na wrocławskim rynku, zlot starych samochodów wyścigowych. 
do domów dotarliśmy późnym wieczorem – zmęczeni, ale również zadowoleni 
z całych 6 dni. podczas tematów omawialiśmy życiowe aspekty chrześcijaństwa, 
bazując np. na przypowieściach Salomona. asia i leszek grali na gitarze, więc 
mogliśmy przy ognisku śpiewać do późnych godzin nocnych. myślę, że wyjazd można 
zaliczyć do udanych. nie tylko ze względu na dobre towarzystwo i atrakcje, ale też z 
aspektu lepszego poznania naszego taty – boga ojca. mamy nadzieję, że wszyscy są 
zadowoleni i kolejne wyjazdy będą równie udane.                                       Marta Plinta
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERWSZOKLASISTÓW
w niedzielę 3 września podczas nabożeństwa rodzinnego odbyło się kolejne już 

błogosławieństwa pierwszoklasistów. pierwsza klasa w nowej szkole, to zupełnie 
nowy etap w życiu naszych dzieci, które z przedszkolaków stają się uczniami. Zapewne 
towarzyszą im obawy i emocje, bo to przecież coś nowego! chcemy więc, aby w ten 
nowy świat szły razem z bogiem i z jego błogosławieństwem. nasz pan i Zbawiciel 
jezus chrystus kocha wszystkich taką samą miłością i chce szczęścia wszystkich, 
chce wszystkich szczęściem obdarzać, dlatego udzielane jest błogosławieństwo, 
gdyż błogosławieni - to znaczy szczęśliwi, a udzielać błogosławieństwa 
– to obdarowywać szczęściem. dlatego chcemy o to szczęście dla naszych 
pierwszoklasistów boga prosić. chcemy prosić aby wszechmocny bóg im pomagał, 
prowadził, aby ich po prostu uszczęśliwiał. aby w tej trudnej drodze szkolnej na którą 
weszli, mieli oparcie i pomoc, aby bóg był z nimi zawsze. pierwszoklasistami z naszej 
parafii zostali: wiktor adamczyk, kornelia bosek, andżelika chrapek, tymoteusz 
goryczka, katarzyna plinta, Filip polok, michał Sikora, julia Szwed, malwina 
wnętrzak, martyna Żaczek.   

REFORMACYJNY PIKNIK PARAFIALNY  
w niedzielne popołudnie 3 września po raz Vi spotkaliśmy się na naszym 

parafialnym pikniku. niestety po raz pierwszy przez aurę, tzn. padający deszcz 
musieliśmy schronić się pod dach naszego domu parafialnego. nasze rodzinne 
świętowanie rozpoczęliśmy Słowem bożym i modlitwą w której poprowadził nas ks. 
marek twardzik. Zapoznał nas także z ideą główną tegorocznego pikniku, którą była 
Reformacja. głównym punktem programu był zespół cithara Sanctorum z poznania, 
który śpiewa pieśni z epoki reformacji, (lutra, trzanowskiego) na instrumentach i 
w strojach z tamtej epoki. ich mini koncert był wielkim przeżyciem i udowodnił, że 
nie tylko współczesne brzmienia i wykonania są godne uwagi. część zespołu należy 
do bractwa rycerskiego dlatego w dalszej części pikniku mieliśmy okazję zobaczyć 
pokaz walk rycerskich, a i sami mogliśmy spróbować walki na miecze. damy dworu 
odkrywały przed chętnymi tajniki tańców średniowiecznych, można było też zapoznać 
się z ówczesną techniką pisania. po za tym jak zwykle na naszym pikniku można 
było wziąć udział w fascynujących 
licytacjach, kupić los, zjeść pyszne 
ciasta, jajecznicę oraz grillowane 
kiełbaski. w specjalnej strefie dla 
dzieci można było zaplatać kolorowe 
warkoczyki, bransoletki, brać udział 
w wielu konkursach czy posilić 
się czekoladą z fontanny. dorośli 
mogli zaś zapoznać się z wystawą 
przedstawiającą najważniejsze 
wydarzenia i daty z 500-set lat 
Reformacji.   

niestety aura sprawiła, iż 
musieliśmy zrezygnować z wielu 
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plenerowych punktów programu. 
mimo to wszystkim było bardzo miło i 
przyjemne, czego wyrazem były długie 
rozmowy dorosłych i niekończące się 
zabawy dzieci

dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
zorganizowania tegorocznego pikniku. 
wszystkim hojnym ofiarodawcą i 
sponsorom pikniku i loterii fantowej 
również serdeczne bóg zapłać! do 
zobaczenia na Rodzinnym pikniku 
parafialnym już za rok!!!

Z  KARTOTEKI  PARAFIALNEJ:

CHRZTY:
liliana kowalczyk    23.04.2017
Zofia nieboras 18.06.2017
Maja Winker 18.06.2017
antek dąbrowski 16.07.2017
jagoda Sikora 17.09.2017                    

ŚLUBY:
monika Raszka 17.06.2017
adrian kohut         
natalia Sztwiertnia 12.08.2017
arkadiusz Szlajss
ewelina Stachura 09.09.2017
tomasz Raszka                                                             

POGRZEBY:
ś.p. aurelia kłoda 31.05.2017
ś.p. anna janoszek 16.06.2017           
ś.p. anna Sikora 24.06.2017
ś.p. władysław mazur 08.07.2017
ś.p. Hermina Raszka 05.08.2017
ś.p. wanda malec 11.08.2017
ś.p. wanda bereżańska 11.09.2017
ś.p. jan gogółka 30.09.2017

JUBILACI: (od 65.l)
anna dorighi l.65
gustaw Hudziec l.75
Helena gross l.75                                          
jan cichy l.65
Helena drózd l.75
Hilda Duda l.75                                     
lidia kamińska l.65
Wanda Gomola l.65
anna majewska l.75
anna goryczka l.75
jan gogółka l.90
anna Zielina l.70
Anna Pilch l.65
Anna Kedzior l.65
danuta Sikora l.70
lidia łyduch l.70
Zuzanna goławska l.65
anna kozieł l.75
karol goryczka l.80
władysław puczek l.85
jan Sztwiertnia l.75
emilia michałek l.75 
Anna Chrobok l.65
bronisław polok l.75                                                                  
Anna Polok l.80
tadeusz dróżkowski l.65
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Czy zastanawialiście się może, co to jest odwaga? Najczęściej ten termin kojarzymy  
z takimi zawodami jak strażak, policjant, żołnierz, ratownik czy alpinista. W encyklopedii 
możemy przeczytać, że odwaga to postawa wobec niebezpieczeństwa charakteryzująca się 
dużą umiejętnością przezwyciężania strachu z nim związanego. To również śmiała, świadoma 
postawa wobec niebezpieczeństwa, umiejętność śmiałego wypowiadania się i postępowania, 
zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez względu na konsekwencje. Inaczej odwagę określa się 
też jako śmiałość, męstwo. Dużo mądrych słów? Na pewno. Ale każdy z nas codziennie może 
pokazywać, że jest odważny. Jak? A chociażby biorąc udział w zajęciach z pływania, mimo 
że boi się wody. Albo przyznając się nauczycielowi do odpisania zadania domowego od 
kolegi, chociaż wiadomo, że w konsekwencji odpisywania dostanie się jedynkę. Jesteście też 
odważni, gdy przyznacie się do rozbicia ulubionego wazonu mamy czy zgubienia drogiego 
wiecznego pióra taty. Często dużą odwagą jest też przyznanie się wobec koleżanek i kolegów 
do tego, że jest się Bożym dzieckiem i nie będzie się czytało horoskopów, brało udział  
w zabawach związanych z halloween, albo nie będzie się opuszczać niedzielnych  nabożeństw 
tylko dlatego, żeby posiedzieć wtedy na Facebooku. To też jest odwaga! Dlatego śmiało 
możesz narysować swój portret wśród przedstawicieli zawodów wymagających odwagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kącik dla   
dzieci 

W kółku narysuj swoją podobiznę – 
odważnego, Bożego dziecka. 
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 Wiele odwagi potrzebowali w swoim życiu bohaterowie tegorocznej edycji 
ogólnopolskiego konkursu biblijnego Sola Scriptura, którymi są Estera i Daniel.  

Estera, to żydowska dziewczyna, która wychowuje się pod okiem swojego opiekuna 
Mordochaja, który pracuje na królewskim dworze w Suzie. Mordochaj znalazł się w obcym 
kraju jak wielu innych Żydów, przez uprowadzenie do niewoli podczas panowania króla 
babilońskiego Nebukadnesara. Obecnie na tronie zasiada król Achaszwerosz. W wyniku 
nieposłuszeństwa swojej żony Waszti, król szuka nowej żony. Najbardziej ze wszystkich 
dziewcząt królowi Achaszweroszowi spodobała się właśnie Estera i to ona zostaje nową 
królową. Jest jednak jeden problem – Estera nie może przyznać się królowi, że jest Żydówką! 
Jednak na królewskim dworze są ludzie, którzy Żydów nienawidzą. Taką osobą jest Haman, 
który szczególną nienawiścią darzy Mordochaja. Haman uknuł spisek, w wyniku którego chce 
pozbyć się Mordochaja i wszystkich innych Żydów z królestwa Achaszwerosza. 

Przychodzi odpowiedni moment, żeby Estera wykazała się odwagą. To ona musi pójść 
do króla i stanąć w obronie swoich rodaków, jednocześnie przyznając się do tego, że sama 
jest Żydówką. W ten sposób naraża bezpośrednio i swoje życie. Przecież gdyby Haman 
doprowadził do końca swój spisek i wszyscy Żydzi zostaliby zabici, Estera mogłaby nadal 
żyć bezpiecznie na królewskim dworze, jako ukochana żona króla. Przecież nikt by nie 
potwierdził jej żydowskiego pochodzenia, bo wszyscy, którzy mogliby to zrobić, już by nie 
żyli. Jednak Mordochaj przypomina Esterze, że Bóg dał jej zostać królową może właśnie po 
to, żeby uratowała swój lud. Estera podejmuje się tego zadania i dzięki jej odważnej postawie 
Żydzi zostają ocaleni, a ich wrogowie ukarani. Zachęcam Was do szczegółowego poznania 
historii odważnej Estery, którą znajdziecie w Starym Testamencie, w księdze Estery właśnie. 
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 Daniel to kolejny starotestamentowy bohater, który w swoim życiu musiał wykazać 
się wiele razy wielką odwagą. Daniel zostaje zabrany do niewoli babilońskiej, do obcego 
kraju, w którym nie wierzą w jedynego Boga, tak jak Żydzi czy teraz my, chrześcijanie. Nie 
przestrzegano tam zasad chociażby związanych z jedzeniem i pokarmami czystymi  
i nieczystymi dla Żydów. I Daniel wraz z przyjaciółmi odważnie prosi o zmianę tych zasad. 

Rozwiąż poniższe zadanie, żeby dowiedzieć się, co jedli Daniel i jego przyjaciele. 
 Najpierw znajdź talerz każdego z nich. Potem, zaczynając od Daniela, wpisuj do zdania 

kolejno grupy liter, zapisanych przy talerzach. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL, SZADRACH, MESZACH I ABED-NEGO JEDLI   
 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___        ___        ___   ___   ___   ___. 
 

MŁODZIEŃCY Z DWORU JEDLI    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   
                

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___        ___        ___   ___   ___   ___. 

 

To nie jedyny przypadek, w którym Daniel czy jego przyjaciele wykazali się odwagą. Myślę, 
że wielu z Was pamięta historię o tym, jak Daniel znalazł się w lwiej jamie. A czy pamiętacie 
dlaczego się tam znalazł? Nie chciał wypełnić królewskiego rozkazu, który podyktowali mu, 
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zazdrośni o pozycję Daniela na królewskim dworze, satrapowie i ministrowie. Według tego 
rozkazu o wszystko, przez kolejnych 30 dni, należało się modlić tylko do króla. Karą za 
złamanie rozkazu było wtrącenie do jamy z lwami. Daniel nie wykonał tego rozkazu nie 
dlatego, że nie szanował panującego wtedy króla Dariusz Medyjczyka. Po prostu nie chciał 
modlić się do nikogo innego oprócz Boga. Wykazał się kolejny raz wielką odwagą. Wiedząc, 
co go spotka za modlitwę do jedynego Boga, zwraca się tylko do Niego. I zostaje wtrącony do 
lwiej jamy. Jednak jak może pamiętacie, Bóg nie zapomina o swoim wiernym dziecku  
i posyła do lwiej jamy swojego anioła, który zadbał o to, żeby lwy nie zrobiły Danielowi 
żadnej krzywdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam Was do szczegółowego poznania księgi Daniela, którą możecie znaleźć w Starym 
Testamencie. Na pewno warto poznać historię tego odważnego człowieka i jego przyjaciół. 

                  Dużo w tym kąciku mogliście przeczytać o odwadze. I może zastanawiacie się, 
skąd tyle odwagi mieli w sobie Estera czy Daniel. Tą odwagę odnajdowali w sobie, ponieważ 
byli pewni wsparcia od samego Boga. Wierzyli w Niego i wiedzieli, że nigdy ich nie opuści, 
nawet w sytuacjach, w których będą musieli wykazać się odwagą. Taką samą pewność daje 
swoim dzieciom Bóg również i dzisiaj. Nie musimy bać się, że nie damy rady wykazać się 
odwagą w trudnych dla nas sytuacjach, jeżeli tylko poprosimy naszego Ojca w niebie  
o wsparcie i obdarzenie nas odwagą. Zawsze o tym pamiętajmy! 
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Hutter, Melchior Hofmann i wiele innych reformato-
rów z radykalnego skrzydła było pacyfistami. Uważa-
li, że Bóg sam zniszczy niewiernych. Inni anabaptyści 

przekonani byli, że trzeba w tym Bogu dopomóc. Jeden z uczniów Melchio-
ra Hofmanna, Jan Mathys uznał się powołanym do ustanowienia Królestwa 
Bożego. Do realizacji swoich radykalizmów wybrał Münster, miasto położo-
ne w Westfalii. W 1533 zwyciężyła tam reformacja, a miejscowy duchowny 
Bernhard Rothmann, zaczął wprowadzać reformy. Wtedy do miasta przybył 
wraz ze swoimi ludźmi Jan Mathys. Zaczęła się reformacja na wzór radykal-
ny. „Apostołowie” Mathysa ochrzcili w ciągu tygodnia 1400 dorosłych osób, 
następnie wprowadzono wspólnotę dóbr. Cesarz wysłał przeciwko miastu 
oddziały, które zostały pobite. W czasie walk zginął Jan Mathys. Władzę 
przejął Jan z Lejdy. Poślubił wdowę po poprzedniku oraz inne piętnaście 
kobiet. Wprowadzono poligamię, zapanował twardy rygor religijny i mo-
ralny, nie- posłuszeń-
stwo karano ś m i e r c i ą . 
Jan z Lejdy obwołał się 
królem No- wego Króle-
stwa Syjonu. R o z k a z a ł 
doszczętnie z n i s z c z y ć 
obrazy w kościołach, 
a następ- nie czekać 
cudownego ratunku. Faktycznie taki nadszedł, w czerwcu 1535 roku połą-
czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
samozwańczego proroka wygłodniałą ludność. Przywódców nowego po-
rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w Münster. Klatki te wiszą tam do dzisiaj.

Reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVI wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
go na ziemi (Jan z Lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (Thomas 
Münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w Nowym 
Testamencie (Konrad Grebel). Tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w Münster.

Sebastian Madejski

Zgodnie z decyzją Synodu kościoła ewangelicko-
augsburskiego w polsce rok 2017 jest Rokiem Reformacji.

 właściwie to każdy rok jest szczególny, nawet jeśli nie jest wzmocniony 
jubileuszowym ładunkiem, a jednak jako ludzie jesteśmy przywiązani do symboli, 
rocznic i liczb. nic w tym dziwnego – to pragnienie upamiętniania, wspominania 
i świętowania dokumentuje również pismo święte, pokazuje go również historia 
kościoła, zarówno przed, jak i po 1517 roku. dla ewangelików tradycji luterańskiej, 
ale także dla chrześcijan, dla których dziedzictwo Reformacji jest nieodłącznym 
elementem ich duchowej tożsamości, Rok Reformacji ma szczególne znaczenie. 

Reformacja to odnowa, to re-formowanie, a więc ponowne kształtowanie. ale 
jednocześnie to powrót do fundamentu, którym jest sam pan jezus. aby to on był 
prawdziwą światłością naszego życia jak śpiewamy w pieśni 787,3: „imię jezus jako 
gwiazda błyszczy na niebieskim tle, ono ciebie do wolności, do zbawienia słodko 
wie. choćby wszystkie światła zgasły, choćby nastał wieczny mrok, imię jezus 
będzie świecić, bo w nim żyje wieczny bóg.”

 Rok Reformacji jest dla całej wspólnoty naszego kościoła, kolejną okazją do 
reformy, to czas nawrócenia, przemiany i odmiany, nie zmian dla zmiany, ale 
prawdziwej odnowy, którą daje duch boży w chrystusie. włączając się w obchody 
500 lat Reformacji, chcemy wraz z innymi dziękować bogu za nasze matki i ojców 
w wierze, reformatorów znanych i nieznanych, a także prosić ducha świętego, aby 
reformacja nie stała się dla nas zamkniętym rozdziałem. 

Rok Reformacji to także nowe możliwości, w tym duszpasterskie. od 1 stycznia 
2017, zgodnie z decyzją Synodu kościoła, wszyscy diakonii kościoła ewangelicko-
augsburskiego są uprawnieni do przewodniczenia nabożeństwom z Sakramentem 
ołtarza. dzięki temu kościół pana jezusa częściej będzie mógł cieszyć się z 
jego szczególnej obecności wśród nas w chlebie i winie. niech Rok Reformacji 
będzie dla nas wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w 
zwiastowanym Słowie oraz Sakramencie ciała i krwi pańskiej, wzrastała w nas 
wiara, nadzieja i miłość.

wszystkiego Re/Formacyjnego                                                (źródło: luter2017.pl)
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 ŻYCIE I DZIEŁO KS. MARCINA LUTRA

marcin luter urodził 
się 10 listopada 1483 r. w 
eisleben. w domu lutrów 
panowała dyscyplina i bojaźń 
boża. Ówczesna pobożność 
motywowana była strachem 
przed bogiem. wiara miała 
więcej wspólnego z magią i 
zabobonem niż z zaufaniem. 
lata swego dzieciństwa 
luter wspominał: „w wieku 
chłopięcym bladłem ze 
strachu, gdy wymawiano imię 
chrystusa, gdyż nauczono mnie w Synu bożym widzieć tylko surowego sędziego”.

Zgodnie z wolą ojca luter podjął studia prawnicze na uniwersytecie w erfurcie. 
jednakże ciągle nie dawało mu spokoju pytanie: „jaki będzie mój los, gdybym 
dziś  musiał stanąć przed bogiem?” gdy pewnego razu zaskoczyła lutra burza, tak 
iż w pobliżu uderzył piorun i powalił go na ziemię, wówczas przerażony zawołał: 
„Ratuj mnie święta anno, a zostanę zakonnikiem!” pod wpływem tych przeżyć, 
wbrew woli ojca, wypełniając jednak swoje przyrzeczenie, luter wstąpił do 
klasztoru augustianów w erfurcie. podjął wyzwanie sumiennego przestrzegania 
wszystkich reguł życia zakonnego i przygotował się do święceń kapłańskich. ten 
fakt nie przepędził jednak niepokojących go myśli. odczuwał mnóstwo rozterek. 
ich źródłem było poznanie własnej bezsilności w walce z grzechem. 

w 1508 roku luter został przeniesiony do klasztoru w wittenberdze, z myślą, aby 
tam objął stanowisko wykładowcy w nowo założonym uniwersytecie. w wittenberdze 
luter wiele czasu spędził na rozmowach ze swoim przełożonym janem Staupitzem, 
który tłumaczył lutrowi, że musi porzucić wyobrażenie chrystusa jako surowego 
sędziego i myśleć o nim jako o Zbawicielu, który oddał swe życie, aby ratować 
grzesznego człowieka. ważnym odkryciem, które przyczyniło się do przełomu w 
życiu Reformatora było poznanie biblijnej prawdy, że bóg usprawiedliwia człowieka 

z łaski, wg słów: „Nie 
wstydzę się Ewangelii 
Chrystusowej, jest ona 
bowiem mocą Bożą ku 
zbawieniu każdego, kto 
wierzy..., jak napisano 
sprawiedliwy z wiary 
żyć będzie” (Rz 1,16-17). 

to świadectwo 
nowego testamentu 
stało w wielkiej opozycji 

Wittenberga

Wartburg
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ny. „Apostołowie” Mathysa ochrzcili w ciągu tygodnia 1400 dorosłych osób, 
następnie wprowadzono wspólnotę dóbr. Cesarz wysłał przeciwko miastu 
oddziały, które zostały pobite. W czasie walk zginął Jan Mathys. Władzę 
przejął Jan z Lejdy. Poślubił wdowę po poprzedniku oraz inne piętnaście 
kobiet. Wprowadzono poligamię, zapanował twardy rygor religijny i mo-
ralny, nie- posłuszeń-
stwo karano ś m i e r c i ą . 
Jan z Lejdy obwołał się 
królem No- wego Króle-
stwa Syjonu. R o z k a z a ł 
doszczętnie z n i s z c z y ć 
obrazy w kościołach, 
a następ- nie czekać 
cudownego ratunku. Faktycznie taki nadszedł, w czerwcu 1535 roku połą-
czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
samozwańczego proroka wygłodniałą ludność. Przywódców nowego po-
rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w Münster. Klatki te wiszą tam do dzisiaj.

Reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVI wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
go na ziemi (Jan z Lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (Thomas 
Münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w Nowym 
Testamencie (Konrad Grebel). Tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w Münster.

Sebastian Madejski

do rozwijającej się praktyki odpustowej, która zwalniała 
z kary pokutnej za popełnione grzechy w zamian za ofiarę 

pieniężną. Znane było nawet powiedzenie, swoista reklama dotycząca odpustów: 
„jeśli pieniądz brzęknie w skrzyni, dusza do nieba skok uczyni”. ważną rolę w 
sprzedaży odpustów odegrał jan tetzel - kaznodzieja odpustowy, który potrafił 
nawet zastraszyć ludzi byle tylko sprzedać listy odpustowe. luter postanowił 
rozprawić się z nadużyciami odpustowych kaznodziejów, jak i samą praktyką 
odpustów. 

dnia 31 października 1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego w witten-
berdze luter przybił 95 tez. były to zdania między innymi na temat odpustów. wezwał 
tym samym do publicznej dyskusji na ich temat. w niemczech tezy lutra czytano 
z entuzjazmem. choć byli i tacy, którzy oskarżyli lutra o herezję. istotne znaczenie 
na bieg spraw miała ówczesna sytuacja polityczna. Respekt kurii rzymskiej wobec 
księcia saskiego Fryderyka mądrego, którego luter był podwładnym, spowodował, 
że proces lutra o kacerstwo nie rozwijał się po myśli Rzymu. nawet przesłuchanie 
lutra przez kardynała 
kajetana nie odbyło 
się w Rzymie, lecz na 
żądanie Fryderyka 
mądrego w niemczech. 
Sprawa wittenberskiego 
mnicha stawała się coraz 
trudniejsza. 

dnia 3 stycznia 
1521 papież leon X 
ekskomunikował i 
wyklął wittenberskiego 
Reformatora z kościoła Rzymskiego. w kwietniu 1521 roku luter stanął na sejmie 
w wormacji przed cesarzem karolem V. wezwano go tam, przed cesarzem i 
książętami, do odwołania swej nauki. w odpowiedzi stanowczo podkreślił, że 
jeśli go ktoś przekona na podstawie biblii, że się myli, wówczas ustąpi, lecz nie 
zrobi niczego, co przeczy ewangelii i jego sumieniu. Sytuacja reformatora stała 
się jeszcze trudniejsza, gdy sejm w wormacji skazał go na banicję. jego życiu 
groziło niebezpieczeństwo. Z pomocą przyszedł mu książę Fryderyk mądry, który 
zaplanował porwanie lutra i ukrycie go na zamku wartburg. czas spędzony na 
wartburgu (ok. 10 miesięcy) nie upłynął jednak w bezczynności. przetłumaczył 
tam nowy testament z języka greckiego na niemiecki.

gdy luter przebywał na zamku wartburg, reforma kościoła rozwijała się 
żywiołowo i przybierała różne kształty, nie zawsze zgodne z ewangelią i zamysłem 
Reformatora. w wittenberdze dochodziło do bardzo radykalnych i gorszących 
zajść. Z kościołów wyrzucano obrazy i demolowano ołtarze. na wieść o tych 
zdarzeniach ks. marcin luter wrócił do wittenbergii, by przywrócić lad i porządek. 
najpierw podjął się reformy życia nabożeństwowego, gdyż uważał, że stanowi 
ono centrum duchowego życia. wydał także dwa katechizmy, które miały służyć 

Erfurt
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przekonani byli, że trzeba w tym Bogu dopomóc. Jeden z uczniów Melchio-
ra Hofmanna, Jan Mathys uznał się powołanym do ustanowienia Królestwa 
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ne w Westfalii. W 1533 zwyciężyła tam reformacja, a miejscowy duchowny 
Bernhard Rothmann, zaczął wprowadzać reformy. Wtedy do miasta przybył 
wraz ze swoimi ludźmi Jan Mathys. Zaczęła się reformacja na wzór radykal-
ny. „Apostołowie” Mathysa ochrzcili w ciągu tygodnia 1400 dorosłych osób, 
następnie wprowadzono wspólnotę dóbr. Cesarz wysłał przeciwko miastu 
oddziały, które zostały pobite. W czasie walk zginął Jan Mathys. Władzę 
przejął Jan z Lejdy. Poślubił wdowę po poprzedniku oraz inne piętnaście 
kobiet. Wprowadzono poligamię, zapanował twardy rygor religijny i mo-
ralny, nie- posłuszeń-
stwo karano ś m i e r c i ą . 
Jan z Lejdy obwołał się 
królem No- wego Króle-
stwa Syjonu. R o z k a z a ł 
doszczętnie z n i s z c z y ć 
obrazy w kościołach, 
a następ- nie czekać 
cudownego ratunku. Faktycznie taki nadszedł, w czerwcu 1535 roku połą-
czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
samozwańczego proroka wygłodniałą ludność. Przywódców nowego po-
rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w Münster. Klatki te wiszą tam do dzisiaj.

Reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVI wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
go na ziemi (Jan z Lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (Thomas 
Münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w Nowym 
Testamencie (Konrad Grebel). Tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w Münster.

Sebastian Madejski

nauczaniu i pogłębianiu podstawowych prawd wiary. był to 
początek reformy kościoła na gruncie wiary i ewangelii oraz 

tworzenia podwalin i fundamentu kościoła ewangelickiego na świecie. 
w 1525r., marcin luter ożenił się z katarzyną von bora z którą miał sześcioro 

dzieci. Zmarł 18 lutego 1546 roku w eisleben.

                                        ŚLADAMI MARCINA LUTRA

Eisleben miejsce urodzin 10.11.1483r, chrztu 11.11.1483r. i śmierci 
18.02.1546 r. marcina lutra.

Mansfeld pierwsze lata szkolne marcina lutra.
Magdeburg kolejne krótkotrwałe miejsce edukacji lutra.
Eisenach czteroletni dalszy okres nauki marcina lutra (do roku 1501), 

w póżniejszym okresie od 4.05.1521 r. – 1.02.1522 r. w 
pobliskim zamku wartburg luter znajduje schronienie, 
tamże pracuje nad przekładem nowego testamentu na 
jęz. niemiecki. (eisenach to także miejsce urodzenia jana 
Sebastiana bacha 21.03.1685 r.).

erfurt od roku 1501 do 1505 miejsce studiów lutra na uniwersytecie, 
a następnie po wstąpieniu do zakonu, pobyt w klasztorze 
augustianów.

Wittenberga główne miejsce działalności marcina lutra jako profesora 
uniwersytetu i reformatora. 
31.10.1517 r. – ogłoszenie 95. tez przeciwko odpustom, 
początek Reformacji. 
10.12.1520 r. – spalenie bulli klątwy papieskiej przed bramami 
miasta. 
19.05.1525 r. – pierwsza msza (nabożeństwo z Sakramentem 
ołtarza w jęz. niemieckim), miejsce pochówku lutra i Filipa 
melanchtona w kościele zamkowym.

Wittenberga
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przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
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lipsk dysputa między lutrem a prof. janem eckiem dot. nauki o 
odpustach i władzy papieża – 27.06.1519 r. (w póżniejszym 
okresie  [XViii w.] miejsce działalności muzycznej j.S.bacha).

Wormacja 16.04.1521 r. wystąpienie marcina lutra na sejmie Rzeszy 
Niemieckiej.

Spira sejm Rzeszy, antyreformacyjna uchwała, protest posłów 
ewangelickich (nazwa – protestanci) – 19.04.1529 r.

Kolonia 28.09.1529. – męczeńską śmiercią na stosie giną zwolennicy 
Reformacji: adolf clarenbach i peter Fliesteden.

Marburg dysputa religijna między marcinem lutrem a Ulrichem 
Zwinglim w dn. 1 – 4.10.1529 r.

Augsburg ogłoszenie konfesji augsburskiej na sejmie Rzeszy 
25.06.1530 r. (luter podczas sejmu przebywa w twierdzy w 
coburgu), 
14.05.1548 r. – interim augsburskiego, a 25.09.1555r. zawarcie 
pokoju religijnego.

Schmalkalden w r. 1531 zawarcie przez książąt protestanckich Związku 
Szmalkaldzkiego.

Norymberga 23.07.1532 r. – zawarcie pokoju religijnego.
Passawa 2.08.1552 r. – zawarcie tzw. Ugody passawskiej.
Drezno 25.06.1580 r. w 50.rocznicę konfesji augsbuskiej wydanie 

drukiem księgi Zgody (zbioru ksiąg symbolicznych 
luteranizmu  poprzedzonych trzema starokościelnymi 
wyznaniami wiary).

SOLA FIDE – TYLKO WIARA
Reformacyjna zasada sola fide głosi, że 

człowiek przyjmuje bożą łaskę (łac. gratia) 
tylko wiarą (sola fide). Usprawiedliwienie 
człowieka następuje na podstawie wiary w 
ofiarę chrystusa na krzyżu. marcin luter 
twierdził, że teza o usprawiedliwieniu człowieka przez wiarę jest orędziem, od 
którego zależy czy kościół stoi, czy upada. 

Wiara w Biblii. w Starym testamencie bóg daje siebie poznać jako wierny, 
łaskawy, sprawiedliwy, ale i często surowy, zazdrosny i okrutny władca świata i 
historii. bóg Starego testamentu budzi lęk i trwogę (iz 6,3nn). abraham jako jeden 
z nielicznych uwierzył, że bóg ma wobec niego samego i jego potomków konkretne 
plany (i mż 12,1-3). Historia ludu izraelskiego ukazuje działanie boga wbrew 
ich zwątpieniu i wbrew ich nieposłuszeństwa. bóg jest wierny, ludzie zawodzą, 
każdy Hebrajczyk otrzymuje obietnicę zbawienia, jeśli będzie posłuszny bogu. na 

(źródło: luter2017.pl)
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tym polega wiara, która nie ma charakteru intelektualnego, 
rozumowego, lecz sprowadza się do posłuszeństwa i 
wykonywania bożych poleceń, często wbrew rozsądkowi. 

wiara stoi w ścisłym związku ze słuchaniem Słowa (ps 119,66). posłuszeństwo 
Słowu jest synonimem wiary.

nowy testament rozszerza perspektywę słuchania Słowa bożego i 
posłuszeństwa. jezus nie zdefiniował pojęcia „wiara”, jego zwiastowanie miało 
charakter praktyczny. jego zwiastowanie to proklamacja nadejścia królestwa 
bożego i odnowienia życia. jezus wzywał do zaufania mu i jego mocy, wbrew 
rozumowemu przekonaniu, że coś jest niemożliwe. jezus domagał się wiary 
angażującej całą wolę i wszystkie siły.

przełomowe było w chrystusowym zwiastowaniu, że nie domagał się wiary w 
literę pisma, za co nienawidzili go m.in. tzw. uczeni w piśmie, lecz domagał się 
wiary w samego siebie. „niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w boga i we 
mnie wierzcie” (j 14,1). Zatem wierzyć w boga oznacza wierzyć w tego, którego 
posłał bóg, czyli w samego jezusa chrystusa.

Wiara do czasów Reformacji. tertulian, jeden z apologetów chrześcijańskich 
miał powiedzieć „wierzę w to, ponieważ jest to absurdalne. (…) Umarł Syn boży: to 
jest wiarygodne, bo jest absurdalne. pogrzebany zmartwychwstał: to jest pewne, 
ponieważ jest niemożliwe”. Zatem irracjonalne rzeczy potrzebują wiary, natomiast 
racjonalne sprawy są do opanowania przez wiedzę. augustyn rozróżniał: wiarę, że 
bóg istnieje (credere deum), wiarę bogu i temu co on mówi (credere deo), i wiarę 
ufającą bogu (credere in deum). istnieje jego zdaniem różnica między wiarą a 
łatwowiernością – wiarę wspomaga rozum. Z tym, że zaznaczał że wiara jest przed 
rozumem.

podjął to anzelm z canterbury, ten średniowieczny teolog nie starał się 
„zrozumieć, by wierzyć, lecz właśnie wierzyć, aby zrozumieć”. Rozum ma podążać 
za wiarą, która oświetla mu drogę poznania prawdy.

Wiara w teologii Marcina Lutra. wiara dla lutra jest czymś, co wiąże 
grzesznego człowieka ze świętym bogiem. wiara czyni człowieka wolnym w 
chrystusie. wierzyć dla lutra to ufać właśnie chrystusowi, który daje nam 
zbawienie i łączy nas w sposób doskonały z ojcem. natomiast duch święty 
umacnia ten związek.

wiara to nie intelektualna znajomość historii biblijnych, lecz egzystencjalne 
zaangażowanie. luter w kontekście wiary używa słów: uchwycić, zawisnąć, polegać. 
pisze on: „mieć boga znaczy uchwycić się go sercem i zawisnąć na nim. Zawisnąć 
na nim sercem nie znaczy nic innego, jak tylko całkowicie na nim polegać”. wiara 
to zaufanie bogu wbrew (niem. trotz) wszystkiemu.

Wiara w okresie ortodoksji i pietyzmu. okres ortodoksji luterańskiej 
doprowadził do szczegółowej systematyzacji treści wiary. wyróżniono 
trójetapowość wiary: notitia (łac. znajomość) – wiara, że istnieje bóg. potem 
następuje głębsze zrozumienie, assensus (łac. aprobata) – uznawanie boga 
oraz trzeci najwyższy etap wiary, to fiducia (łac. zaufanie) – wiara jako oparcie 
się na bogu. według teologów okresu ortodoksji nie może brakować żadnego z 
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Hutter, Melchior Hofmann i wiele innych reformato-
rów z radykalnego skrzydła było pacyfistami. Uważa-
li, że Bóg sam zniszczy niewiernych. Inni anabaptyści 

przekonani byli, że trzeba w tym Bogu dopomóc. Jeden z uczniów Melchio-
ra Hofmanna, Jan Mathys uznał się powołanym do ustanowienia Królestwa 
Bożego. Do realizacji swoich radykalizmów wybrał Münster, miasto położo-
ne w Westfalii. W 1533 zwyciężyła tam reformacja, a miejscowy duchowny 
Bernhard Rothmann, zaczął wprowadzać reformy. Wtedy do miasta przybył 
wraz ze swoimi ludźmi Jan Mathys. Zaczęła się reformacja na wzór radykal-
ny. „Apostołowie” Mathysa ochrzcili w ciągu tygodnia 1400 dorosłych osób, 
następnie wprowadzono wspólnotę dóbr. Cesarz wysłał przeciwko miastu 
oddziały, które zostały pobite. W czasie walk zginął Jan Mathys. Władzę 
przejął Jan z Lejdy. Poślubił wdowę po poprzedniku oraz inne piętnaście 
kobiet. Wprowadzono poligamię, zapanował twardy rygor religijny i mo-
ralny, nie- posłuszeń-
stwo karano ś m i e r c i ą . 
Jan z Lejdy obwołał się 
królem No- wego Króle-
stwa Syjonu. R o z k a z a ł 
doszczętnie z n i s z c z y ć 
obrazy w kościołach, 
a następ- nie czekać 
cudownego ratunku. Faktycznie taki nadszedł, w czerwcu 1535 roku połą-
czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
samozwańczego proroka wygłodniałą ludność. Przywódców nowego po-
rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w Münster. Klatki te wiszą tam do dzisiaj.

Reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVI wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
go na ziemi (Jan z Lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (Thomas 
Münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w Nowym 
Testamencie (Konrad Grebel). Tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w Münster.

Sebastian Madejski

trzech elementów wiary. nie można bowiem boga uznawać 
(assensus), nie znając go (notitia). nie można także bogu 
ufać (fiducia), nie uznając go (assensus).

pietyzm wyróżnił przeżywanie wiary (fides qua) kosztem treści wiary (fides 
quae). co to oznacza? treść wiary to wszystko w co należy wierzyć, by być 
zbawionym. natomiast przeżywanie wiary, to subiektywne zawierzenie się bogu 
bezpośrednio. przesunięcie akcentów pomiędzy treścią wiary, a przeżywaniem 
wiary są kluczem do zrozumienia dyskusji współczesnej na temat wiary jako takiej.

Dyskusja współczesna na temat wiary. Fryderyk Daniel Ernst 
Schleiermacher zdefiniował wiarę jako uczucie całkowitej zależności od boga. w 
jego rozumieniu przeżywanie relacji z bogiem (fides qua) jest ważniejsze od treści 
wiary, dogmatów (fides quae). dogmaty według Schleiermachera są „pobożnymi 
ujęciami chrześcijańskich stanów umysłu”, są zatem wtórne.

w odpowiedzi na teologów po Schleiermacherze i tzw. okres teologii liberalnej 
XiX wieku wystąpili teologowie dialektyczni (karl barth i Rudolf bultmann). 
młody karol barth opisywał wiarę, jako „skok w nieznane”, „ryzyko wszelkiego 
ryzyka”. Uważał, że religia to pewność, religie tworzą most z mgły, który jest ułudą 
– pozornie prowadzi on do boga. natomiast ewangelia o chrystusie zmusza nas do 
zwątpienia we wszystko prócz tylko w niego samego. dla młodego bartha nie da 
się pogodzić wiary z wiedzą. jednak z biegiem lat ten ewangelicko-reformowany 
teolog uznał, że poznanie i wyznawanie boga jest też istotne.

teolog z margburga, Rudolf  Bultmann zaatakował wiarę opartą wyłącznie 
na autorytecie. jego zdaniem samo pismo święte jest skierowanym do człowieka 
wyzwaniem do osobistego zaangażowania w wiarę. wiara według bultmanna to 
egzystencjalne ryzyko, które należy podjąć. Zdaniem bultmanna musimy przestać 
wierzyć dogmatom religii, a skupić się na chrystusie wiary. pismo święte nie może 
być traktowane jako zbiór przepisów i zasad w co wierzyć i jak postępować, lecz ma 
być wezwaniem do podjęcia krzyża i wytrwania w zaufaniu chrystusowi. Zaufanie 
chrystusowi polega na zaparciu się samego siebie. według bultmanna radykalna 
wiara daje wyzwolenie, wolność od świata i od tego co dyktują nam autorytety. od 
naszej wiary bowiem zależy, czy pismo święte to Słowo boże, a nie dlatego że ktoś 
nam to powiedział – konstatuje bultmann

Paul Tillich opisywał wiarę jako troskę ostateczną (ang. ultimate concern). 
wiara to całkowite zaangażowanie swoich sił w to co jest najważniejsze w naszym 
życiu. to o co się ostatecznie troszczymy jest obiektem naszej wiary – stwierdza 
tillich. przy czym rozumie on wiarę jako coś właściwego każdemu człowiekowi, 
bez względu na jego przekonania religijne. według tillicha, wiara to to, co nas 
ostatecznie obchodzi i czemu jesteśmy w stanie poświęcić wszystko. ten teolog 
zostawia nas z pytaniem: czemu się w pełni poświęcamy? czy to o co dbamy jest 
warte nas samych? paul tillich twierdzi, że żaden element naszej rzeczywistości – 
finanse, zdrowie, sukces, rodzina, naród, sztuka nie daje ostatecznego spełnienia 
człowiekowi. amerykański teolog zachęca każdego z nas do wejrzenia w siebie i 
poszukania tego, co może człowiekowi dać spełnienie i radość.                                      

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 
 

witam ponownie w kąciku kulinarnym. w ostatnim czasie miałam przyjemność 
zjeść do kawy pyszne ciastka z żurawiną. nie tylko pyszne, ale i zdrowe. oczywiście 
mam przepis, więc przekazuje go dalej. a z mojego zbioru podaję przepis na ciastka 
owsiane. też zdrowe i też bardzo smaczne. takie ciastka to coś w sam raz do kawy na 
zbliżające się jesienne popołudnia. Życzę smacznego i pozdrawiam.   

Kasia Twardzik

CIASTKA Z ŻUROWINĄ 
Składniki: 150g masła,1/2 szkl. cukru brązowego, ¼  szkl. cukru pudru,1 łyżka 

cukru waniliowego, 1 jajko, 1 szkl. mąki, ½ łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szkl. płat-
ków owsianych, ½ szkl. suszonej żurawiny, ½ szkl. siekanych orzechów włoskich, 
100g. skórki pomarańczowej kandyzowanej, szczypta soli. 

Wykonanie: masło zmiksować z cukrem pudrem, cukrem brązowym, cukrem 
waniliowym i z jajkiem. połączyć z mąką wymieszaną z płatkami owsianymi i prosz-
kiem do pieczenia. dodać żurawinę, orzechy, skórkę pomarańczową. wyrobić ciasto, 
ewentualnie dać do schłodzenia do lodówki na 10 min. Z ciasta formować kulki wiel-
kości orzecha włoskiego. wyłożyć kulki na papier na blaszce i docisnąć widelcem. 
piec 15-20 min w temperaturze 150stopni.  

CIASTKA 
OWSIANE
Składniki: 1 mar-

garyna palma, ¾ szkl. 
cukru, 2 szkl. płatków 
owsianych górskich, 1 
szkl. płatków owsia-
nych błyskawicznych, 
½ łyżeczki soli, 2 
łyżki mąki, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia. 
Na koniec 2 jajka. 
 Wykonanie: mar-
garynę z cukrem za-
gotować, dodać po-
zostałe składniki. wymieszać razem, trochę przechłodzić. dodać 2 jajka rozbełtane 
widelcem wymieszać i zostawić na ½ godz. według uznania można dodać cukier 
waniliowy, słonecznik, sezam, orzechy włoskie, lub łyżeczkę cynamonu. Rozkładać 
łyżką na papierze do pieczenia na blaszce,  formować widelcem ciastka. włożyć do 
zimnego piekarnika, piec w temperaturze 100 stopni, po 10 minutach podnieść do 
temperatury 150 stopni, aż będą rumiane. 
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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 1 do 31 PAŹDZIERNIKA 2017r.,  

 

         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: 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  
                                        3500 x 1% = 35 zł x 12 miesięcy = 420 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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Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
Redakcja: ks. Marek Twardzik, Współpraca: Krystyna Lazar, Gabriela Sikora,

Henryka Szarzec, Sebastian Madejski 
Zdjęcia: Zbigniew Dorighi, Andrzej Pilch, Leszek Kluz, ks. Marek Twardzik 

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

KANCELARIA, CO, GDZIE, KIEDY:
 KANCELARIA  PARAFIALNA

ŚRODA PIĄTEK
15:00-18:00 9:00-12:00

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

STAŁE COTYGODNIOWE SPOTKANIA:
NABOŻEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE 
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI
ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GODZINA 
BIBLIJNA

g. 18:00

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)

g.16:30

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW

g. 16:30
PRÓBA CHÓRKU

DZIECIĘCEGO
g. 15:00

SPOTKANIE 
KOBIET 

( OSTATNI 
CZWARTEK 

MIESIĄCA g. 18:00)

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
MŁODSZEJ

g. 17:30
PRÓBA CHÓRU

g. 19:00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

WAZNE DATY I TERMINY:
08.10.  g. 09:00  – WYCIECZKA DO ZAMKU SUŁKOWSKICH W BIELSKU 
  NA WYSTAWY O TEMATYCE REFORMACYJNEJ
29.10. – SPEKTAKL „HAIRETIKOS - czyli zdolny do wyboru” 
  TEATRU EXODUS 3.14  Z WARSZAWY
31.10.  g. 17:00 – NABOŻEŃSTWO REFORMACYJNE
  PO NABOŻEŃSTWIE  PROJEKCJA  FILMU „LUTER”
01.11.  g. 14:00 – NABOŻEŃSTWO NA CMENTARZU
24-26.11. – REFORMACYJNA  EWANGELIZACJA  PARAFIALNA,
  MÓWCA: KS. MAREK MICHALIK  Z  WISŁY  CZARNEJ
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konFiRmacja

wyciecZka cHÓRU - kaRpacZ


