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BOŻE NARODZENIE WEDŁUG GIOTTA

włoskie malarstwo średniowieczne 
znajdowało się pod silnymi wpływami 
bizantyjskimi. w sztuce bizantyńskiej 
istniały ściśle określone wzorce ikono-
graficzne, a obrazy miały nie tyle przed-
stawiać rzeczywistość, ile raczej oddawać 
pewne idee. Postaci w ujęciu frontalnym, 
schematyczne, słabo zindywidualizowa-
ne, tym większe, im wyżej umieszczone, 
ukazywały raczej hierarchię ważności, a 
nie faktyczne stosunki przestrzenne. Po-
zbawione głębi tło obrazów było zwykle 
złote lub błękitne.

uważa się, iż te bizantyjskie wzorce 
ostatecznie zostały przezwyciężone w 
dziełach Giotto di Bondone (ok. 1267 lub 
1277 – 1337), który pochodził z okolic 
Florencji, prawdopodobnie uczył się w 
pracowni Cimabuego. o geniuszu mło-
dego malarza może świadczyć opowieść, 
jak to Giotto pod nieobecność Cimabu-
ego namalował muchę na nosie jakiejś 
postaci w nieukończonym jeszcze ob-
razie mistrza. Kiedy Cimabue wrócił do 
pracowni, próbował odpędzić muchę, 
będąc przekonanym, że jest żywa – tak 
doskonale była namalowana.

Giotto pracował we Florencji (m.in. 
kaplice Peruzzich i Bardach w kościele 
Santa Croce), w Padwie (kaplica Scrove-
gnich) i w neapolu (zamek i kościół San-
ta Chiara), a być może także w rzymie. 

na początku XiV w. padewski bogacz 
Enrico Scrovegni postanowił wznieść w 
swoim rodzinnym mieście okazały pałac. 
Kaplica przypałacowa, nazywana dziś ka-
plicą Scrovegnich albo Capella della are-
na, wymagała odpowiedniej dekoracji. 
zlecenie na namalowanie fresków otrzy-
mał Giotto, wówczas już uznany artysta. 
na ścianach kaplicy umieścił trzydzieści 
sześć scen biblijnych, rozwijając przed 
naszymi oczami historię życia jezusa. 

nas interesuje dziś scena narodze-
nia, umieszczona w środkowym pasie 
malowideł, po prawej stronie, tuż przy 
prezbiterium.  w prostokątnej przestrze-
ni obrazu sporo się dzieje. z lewej strony 
mamy grupę skupioną wokół dzieciąt-
ka – to na nie spoglądają Maria i stojąca 
obok kobieta, w jego kierunku zwracają 
się też wół i osioł. Po prawej stronie to-
warzyszy jej scena zwiastowania paste-
rzom – wychylający się z nieba anioł 
obwieszcza im właśnie wielką nowinę o 
narodzinach zbawiciela.

Scena narodzenia jest bardzo kame-
ralna, wręcz intymna, pełna czułości i mi-
łości. najważniejsza jest tu więź między 
matką a dzieckiem, wyrażająca się w ich 
spojrzeniach. Maria, jak każda zwyczajna 
matka, jest całkowicie skupiona na dziec-
ku, wydaje się nawet nie dostrzegać obec-
ności innych osób. inaczej niż w sztuce 
bizantyjskiej, w malarstwie Giotta ludzie 
mają swoją cielesność, ale nie pozbawia 
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WSZYSTKO ZALEŻY OD BLISKOŚCI Z BOGIEM

ich to wymiaru duchowego. Przeżycia du-
chowe odzwierciedla bowiem ekspresja 
postaci – zindywidualizowane, pełne wy-
razu twarze i proste, ale wymowne gesty. 
w dziełach Giotta zachwyca niezwykła 
naturalność w ukazywaniu uczuć. Bardzo 
ludzkie i psychologicznie uzasadnione 
jest na przykład zmęczenie świętego jó-
zefa, który zdrzemnął się na chwilę po 
przeżyciach związanych z narodzinami 
dziecka. Pasterze, choć ich twarze są wła-
ściwie niewidoczne, całą swoją postawą 
i drobnymi gestami dłoni wyrażają nie-
pewność, zakłopotanie i zaskoczenie wo-
bec pojawienia się anioła, który właśnie 
zwiastuje im wielką nowinę.

warto zwrócić uwagę, że Giotto starał 
się ukazywać przestrzeń w sposób bar-
dziej realistyczny, niż to miało miejsce w 
malarstwie bizantyjskim. dla uzyskania 
głębi stosował pewne zasady perspekty-
wy, choć nie była to jeszcze rozwinięta w 
malarstwie renesansowym perspektywa 
linearna, gdzie wszystkie linie prostopa-
dłe do przedstawionego widoku zbiegają 
się w jednym punkcie na linii horyzontu, a 
przedmioty proporcjonalnie maleją, zgod-
nie ze stopniem ich oddalenia od widza. 

Podkreśleniu głębi służy u Giotta m.in. 
wieloplanowa kompozycja: na pierwszym 
planie św. józef, zwierzęta i pasterze, na 
drugim – Maria z dzieciątkiem i poma-
gającą jej kobietą, w tle – skalisty pej-
zaż. Pewne szczegóły świadczą też o tym, 
że malarz rozumiał, jakie znaczenie ma 
punkt obserwacji – anioły ukazane z profi-
lu mają aureole owalne, a nie okrągłe, zaś 
sylwetka środkowego anioła pokazana zo-
stała w pewnego rodzaju skrócie perspek-
tywicznym, co również sugeruje głębię. 
dodatkowym elementem wpływającym 
na wrażenie „trójwymiarowości” kompo-
zycji jest jej otwarty charakter – sylwetki 
kobiety towarzyszącej Marii oraz jedne-
go z pasterzy, jakby niemieszczące się w 
„kadrze”, wychylające się „zza ramy”, su-
gerują, że scena ma swój ciąg dalszy poza 
ograniczającym ją polem obrazu. obcą 
tradycji bizantyńskiej bryłowatość, real-
ność postaci malarz uzyskał dzięki zasto-
sowaniu delikatnego modelunku świa-
tłocieniowego podkreślającego naturalne 
gesty i ułożenie ciała. niewątpliwie można 
powiedzieć, że to właśnie Giotto utorował 
drogę artystom renesansu, wyprzedzając 
swoją epokę o co najmniej sto lat.

Każdy problem bierze się przede 
wszystkim z tego, że jesteśmy za daleko 
od Boga. nie jesteśmy cierpliwi, bo je-
steśmy za daleko od tego, który mówi: 
„Pokój wam!”. nie kochamy za wiele, bo 
nie jesteśmy wystarczająco blisko tego, 
który jest miłością. Potykamy się w ciem-
ności naszego życia, bo nie ma przy nas 
tego, który jest światłem. jesteśmy znie-
woleni, bo za daleko jest zbawiciel. nie 
umiemy wybaczać, bo nie ma w sercu 
obecności tego, który wybaczył opraw-
com. wszystko zależy od bliskości z Bo-

giem. Człowiek nie jest generatorem ani 
mocy ani pokoju ani miłości. żeby ko-
chać i mieć siłę i światło, człowiek musi 
je skądś wziąć. ap. Paweł pyta: „Co masz 
czego nie otrzymałbyś?” (1 Kor 4,7) a 
jezus mówi: „Beze mnie nic uczynić nie 
możecie… Kto trwa we Mnie, a ja w nim, 
ten przynosi wiele owocu (j 15,5).

tak więc wszystko zależy od bliskości 
z Bogiem.

Co na to Pan Bóg?
Kiedy adam ukrył się po grzechu 

przed Bogiem, Pan Bóg nie spacerował 
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sobie spokojnie po raju zadowolony, że 
nie musi widzieć się z grzesznikiem, ale 
szukał go słowem: „Gdzie jesteś?” (rdz 
3,9) Kiedy w czasach sędziów ludzie od-
chodzili od Boga i wpadali w ręce swoich 
nieprzyjaciół, Bóg nie mówił: „dobrze 
wam tak!”, ale posyłał sędziego, który ich 
prowadził do wolności. Kiedy odchodzili 
od przykazań i nie byli mu wierni, Bóg 
nie czekał na ich klęskę, ale posyłał pro-
roków, żeby ich nawracali, żeby mówili: 
„Szukajcie Pana, dopóki można go zna-
leźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” 
(iz 55,6). a kiedy się wypełniły dni, po-
nad 2000 lat temu, za panowania rzym-
skiego cesarza augusta, Boskie Słowo 
stało się ludzkim Ciałem. w miasteczku 
Betlejem z panny o imieniu Maria naro-
dził się jezus Chrystus. Bóg, widząc dra-
mat człowieka oddalającego się od 
Boga, przyszedł najbliżej jak mógł 
– stał się jednym z nas, stał się czło-
wiekiem. Bo wszystko zależy od bli-
skości z Bogiem.

Co na to człowiek?
Maria powiedziała: Chcę, by Bóg 

stał się bliski. Chociaż kto wie, ile 
komentarzy usłyszała z powodu po-
częcia za sprawą ducha Świętego. 
józef zdecydował: Chcę, żeby Bóg 
był blisko. Chociaż kto wie, ile przy-

jaciół wzięło go za frajera. Pasterze 
zawołali: „Chodźmy i my do Betle-
jem”, chociaż była to noc i zostawić  
trzeba było owce. Magowie byli 
mędrcami więc stwierdzili: „idzie-
my i my”. nie szkoda czasu i drogi. 
nie szkoda złota, kadzidła i mirry, 
chociaż kto wie, ilu by powiedzia-
ło: po co, tyle zachodu o jedno 
małe dzieciątko… oni wygrali. Bo 
wszystko zależy od bliskości z Bo-
giem.

I co my na to?
ta noc i ten dzień wołają, że 

Bóg naprawdę jest blisko. i to taki Bóg, 
że nie trzeba się Go bać. „oto stoję u 
drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój 
i otworzy drzwi, wstąpię do niego…” (obj 
3,20). i co my na to? na to, że wszystko 
zależy od bliskości z Bogiem? Chodźmy i 
my do Betlejem! Poszukajmy swojej dro-
gi do dzieciątka jezus - czy przez wiedzę 
mędrców, czy przez proroctwo Pism, czy 
przez głosy aniołów tych ludzkich czy 
tych boskich, to naprawdę nie ważne. 
dróg do Betlejem jest naprawdę wiele. 
Czy przez głębszą modlitwę, czy czytanie 
Pisma, czy przez częstszą społeczność 
Komunii, to nieważne. dróg do Betlejem 
jest wiele. ale zacznijmy tam iść, bo tam 
narodził się już Bóg zbawca. zacznijmy 
tam iść, bo wszystko zależy od bliskości 
z Bogiem.
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GRZECZNE DZIECI

Cieszę się bardzo, iż kolejna osoba zechciała publikować swoje teksty 
w naszym Informatorze Parafialnym. Dziś pierwszy artykuł pani Edyty 
Badura pod tytułem „Grzeczne dzieci”. Wierzę, że pierwszy nie oznacza 
ostatni. Myślę, że będzie to bardzo pouczający i ubogacający cykl.

zbliża się czas radosnych Świąt Boże-
go narodzenia. to jest też czas, w którym 
na krótką chwilę udaje się nam spojrzeć 
na świat oczami dziecka. ten czas zrozu-
mienia dziecięcego entuzjazmu i spon-
taniczności skłania do głębszej refleksji 
nie tylko nad dzieckiem, które wciąż 
gdzieś mieszka w nas samych, ale przede 
wszystkim nad człowiekiem, który od na-
rodzenia mieszka w dziecku.

Grzeczne dzieci – ideał do którego 
dążymy w naszych domach, kościołach, 
szkołach i przedszkolach. Co to znaczny 
„być grzecznym dzieckiem”? to najczę-
ściej pierwsze pytanie jakie stawiamy 
dziecku po jego powrocie do domu.  za 
tą „grzeczność” je nagradzamy, a za jej 
brak karcimy. Chwalimy się tą dziecię-
cą „grzecznością” albo jej zazdrościmy 
jedni przed drugimi. Czy chodzi nam 
tylko o to, by dziecko było uprzejme i 
kulturalne? a może raczej posłuszne, 
układne i spokojne? Grzeczne, a więc 
niesprawiające nam problemów wycho-
wawczych, nieprzeszkadzające nam w 
naszej codziennej gonitwie, obowiąz-
kach.nam.

Gdy przychodzą na świat tryskamy 
nieopisaną radością. Chwalimy się ca-
łemu światu naszym szczęściem, dalej 
postępami rozwojowymi, nowymi umie-
jętnościami i zabawnymi sytuacjami. 
Cieszymy się ich małymi sukcesami, 
pierwszymi krokami. Podążamy za nimi. 
aż przychodzi taki moment, kiedy to 
„chodzenie swoimi ścieżkami” zaczyna 
nam „przeszkadzać”. Chociaż naszym 
największym marzeniem jest by nasze 
dzieci były szczęśliwe i wolne, samo-
dzielne i twórcze,  jednocześnie chcieli-
byśmy by myślały i czuły w sposób jaki 
tego oczekujemy, by spełniały nasze 
marzenia. „Przestań, to przecież nic nie 
boli”, „nie płacz, nic się nie stało”, „nie 
lubisz Kasi? Przecież jest taka miła”, 
„Chcesz być malarzem? Mamy przecież 
rodzinny biznes!” zaprzeczanie wła-
snym uczuciom niestety może się utrwa-
lić i nie przynosi niczego dobrego. a w 
tych prostych, codziennych sytuacjach 
można poznać swoje dziecko. Słuchając 
i okazując zrozumienie. dzieci dla har-
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monijnego rozwoju potrzebują jasnych 
zasad i mądrych granic dających poczu-
cie bezpieczeństwa, potrzebują wzoru 
zachowań, a nie słów, naszej uwagi, a 
nie drogich prezentów, szansy poznania 
siebie, swobody w poszukiwaniu własnej 
drogi, a nie tylko nakazów i zakazów. 
Krótkie stwierdzenia „jesteś grzeczny” 
czy „niegrzeczny” są nacechowane duży-
mi emocjami, mają dla dzieci ogromną 
wagę. Kierują nimi. dzieci potrzebują 
naszej miłości i akceptacji i zrobią dla 
niej wszystko. nawet kosztem swoich 
marzeń. Miłość rodziców do dziecka naj-
częściej przychodzi naturalnie. trudniej 
z przyjaźnią. ta druga wymaga poznania 
i zrozumienia. 

Przed nami pozytywne emocje, cie-
pła rodzinna atmosfera, choinka, ob-
ficie zastawiony stół i prezenty… nie 
zamykajmy jednak Bożego narodzenia 
w tych dodatkach do świętowania, nie 
skreślajmy Świąt, gdy któregoś elemen-
tu zabraknie, gdy któryś nie wyjdzie. tą 
radość prawdziwą, o którą chodzi, mamy 
poza tym wszystkim. Czy zdarzyło Ci się 
kiedyś dostać pięknie zapakowany pre-
zent i pozostawić go tak przez lata nie 
otwierając? Myślę, że tak właśnie robi-
my z prezentem od Boga, a przecież już 
każde dziecko wie, że chodzi o to, co jest 
w środku. Patrzmy i słuchajmy naszych 
dzieci, w nich najwyraźniej można do-
strzec Boże działanie.           Edyta Badura

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

REFORMACYJNA WYCIECZKA DO BIELSKA
dnia 7 października w ramach 

obchodów jubileuszu 500-lat refor-
macji  pojechaliśmy do zamku Ksią-
żąt Sułkowskich w Bielsku-Białej na 
dwie wystawy o tematyce reformacyj-
nej. Pierwsza z nich w formie roll-up, 
zatytułowana Reformacja w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej, 
prezentowana na przestrzeni atrium, 
została przygotowana przez niemiec-
kie Forum Kultury Europy Środkowej 
i wschodniej. drugą Pod znakiem 
róży nad Białą, przygotowali miej-
scowi muzealnicy. na miejscu spotka-
liśmy się z panią profesor Ewą Chojecką, która w jakże ciekawy i przystępny sposób 
przybliżyła nam drogę do reformacji oraz sytuację społeczno – historyczną czasów 
w których przyszło żyć Marcinowi Lutrowi. następnie krok po kroku omawiała po-
szczególne plansze, które dotyczyły najważniejszych wydarzeń historii reformacji w 
Europie środkowo-wschodniej. 

druga wystawa dotyczyła Bielska i okolic. w Bielsku, Białej i okolicach ewangeli-
cy przez stulecia byli wiodącą grupą wyznaniową. wystawę zaaranżowano w trzech 
salach, w których zgromadzono blisko 250 eksponatów. na uwagę zasługują dwie 
pozycje związane z Marcinem Lutrem: jego pisma Von den Concilijs vnd Kirchen (O 
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soborach i kościołach) wydrukowa-
ne w wittenberskiej drukarni Hansa 
Luffta w 1539 roku oraz Biblia w jego 
tłumaczeniu, wydana w tejże oficynie 
w roku 1550, z licznymi drzeworytami 
Lucasa Cranacha młodszego, Georga 
Lembergera i Hansa Brosamera. nie 
brak pamiątek związanych z księ-
dzem jerzym trzanowskim, kazno-
dzieją zamkowym i proboszczem w 
Bielsku w latach 1625–1628. ten au-
tor łacińskich hymnów i pieśni reli-
gijnych, zwany słowiańskim Lutrem, 
zasłynął przede wszystkim jako autor 

kancjonału Cithara Sanctorum, wydanego po raz pierwszy w Lewoczy w 1636 roku. 
Śpiewnik ten przyjął się szybko w słowiańskich zborach Czech, Moraw, Słowacji i 
Śląska Cieszyńskiego, gdzie służył do początku XX wieku. 

w części poświęconej Lipnikowi i Białej, miejscowościom leżącym na kresach 
ówczesnej rzeczpospolitej, zwraca uwagę list króla Stefana Batorego skierowany do 
proboszcza lipnickiego w 1583 roku, w którym władca nakazuje łagodne traktowanie 
miejscowych protestantów. Cennym zabytkiem kartografii jest mapa Polski wacła-
wa Grodeckiego, rekomendowana do druku przez Filipa Melanchtona, najbliższego 
współpracownika Marcina Lutra.

w drugiej sali wystawy przypomniano krótko okres najsilniejszej kontrrefor-
macji. Prześladowania „innowierców” na obszarach podległych władzy katolickich 
Habsburgów zapoczątkowała wojna trzydziestoletnia (1618–1648). Protestanci Ślą-
ska Cieszyńskiego po odebraniu im kościołów (1654) gromadzili się na tajnych nabo-
żeństwach w domach i okolicznych lasach. dopiero w 1709 roku w Cieszynie powstał 
tzw. kościół łaski, do którego aż do 1781 roku uczęszczali także mieszkańcy Bielska i 
okolicy.

z zamku przeszliśmy do kościoła zbawiciela w Bielsku, gdzie ks. Marek twar-
dzik przybliżył nam jego historię i historię parafii w której niegdyś był wikariuszem. 
następnie pojechaliśmy do lasu 
na błoniach, aby zobaczyć stół 
ołtarzowy jan, który upamięt-
nia miejsce tajnych nabożeństw 
ewangelickich w czasach kontr-
reformacji. następnie udaliśmy 
się na Biały Krzyż skąd szlakiem 
błogosławieństw poszliśmy na 
Kotarz do ołtarza europejskiego. 
zmęczeni, ale pełni wrażeń po-
południu wróciliśmy do domów. 
Myślę, że był to bardzo udany wy-
jazd.
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ZJAZD CHÓRÓW W CISOWNICY
w dniu 21 października w naszej 

parafii, po wielu latach przerwy od-
był się jesienny zjazd Chórów diece-
zji Cieszyńskiej. zaprezentowały się 
chóry z dzięgielowa, Goleszowa, ja-
worza, ustronia oraz miejscowy chór 
z Cisownicy. Koncert chórów prowa-
dził przewodniczący Komisji Chórów 
i orkiestr ks. władysław wantulok. 
Podczas koncertu okolicznościowe 
słowo pozdrowienia przekazał Biskup 
diecezji Cieszyńskiej ks. dr adrian 
Korczago, który przybył na zjazd wraz 
z delegacją z okręgu Kościelnego an 
der agger w niemczech. Biskup złożył 
także serdeczne życzenia proboszczowi Parafii w Cisownicy ks. Markowi twardziko-
wi, który w tym dniu obchodził swoje 45 urodziny. Po koncercie udaliśmy się do sali 
parafialnej na okolicznościowy poczęstunek.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W ZABRZU
już po raz 19 spotkaliśmy się w zabrzu na turnieju Piłki nożnej Halowej o Pu-

char im. Ks. andrzeja Hauptmana. w tym roku w zawodach udział wzięło 13 drużyn 
seniorskich, 7 juniorskich oraz 4 zespoły żeńskie - po raz pierwszy odbyły się w rów-
nież oficjalnie w formule dla kobiet.  Ks. dariusz dawid w imieniu organizatorów 
podziękował wszystkim zawodnikom, księżom, opiekunom za przybycie i udział, a 
turniej oficjalnie rozpoczął ks. bp Marian niemiec życząc wszystkim uczestnikom 
dobrych wrażeń i sportowej rywalizacji. a potem zaczęła się nasza czyli drużyny z 
Cisownicy droga po zwycięstwo. Mecze były trudne i zacięte, ale udało się. Pierwszy 
mecz: Cisownica – Golasowice 5:0; następny Cisownica – zabrze 19:1, ½ finału: Ci-
sownica - wisła Czarne  2:1 oraz finał: Cisownica - Skoczów 5:0. w zeszłym roku 
w finale przegraliśmy ze Skoczowem, w tym roku rewanż był bardzo udany i to my 
wygraliśmy turniej. zmęczeni ale szczęśliwi z okazałym pucharem wróciliśmy do na-
szych domów.   

HAIRETIKOS – SZTUKA TEATRU EXODUS 3,14
w niedzielę przed Świętem reformacji mieliśmy możliwość nie tylko zobaczyć, 

ale także przeżyć sztukę pt.: „Hairetikos – czyli zdolny do wyboru” wystawioną w 
naszym cisownickim kościele, przez teatr Exodus 3,14 z warszawy. Hairetikos, 
to z greki „zdolny do wyboru”, a więc czy jesteś zdolny do wyboru...? – czytamy w 
programie zapowiadającym sztukę.  Kto dał Ci prawo wyboru? Prawo wyboru mię-
dzy dobrem i złem, czarnym i białym, a nawet więcej prawo wyboru własnej drogi? 
Czy korzystasz z tego prawa? reformator Marcin Luter skorzystał, wybrał drogę 
Ewangelii, drogę odnowy Kościoła, za co został ogłoszony heretykiem! ale wytrwał i 
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mimo wszystko poszedł 
tą drogą. Był wierny 
swojemu wyborowi je-
zusa Chrystusa. a my? 
Czym dla nas jest ta lek-
cja historii, lekcja wia-
ry, lekcja pokory, lekcja 
miłości? Czy podążamy 
tą samą drogą? Czy po-
trafimy wybierać? Sztu-
ka, którą mogliśmy zo-
baczyć ukazała nam, iż 
niektórzy szarpani wąt-
pliwościami wybierają 
inni wręcz przeciwnie… 
a my do której grupy 
należymy..?

WYJAZD MŁODZIEŻY DO LIPTOWSKIEGO JANA
ach, co to był za week-

end ! Sobota 11.11. zbiórka 
7:45. wyjazd g. 8:00. Godzi-
na 8:45 pierwszy przystanek 
trzanowice. Muzeum jana 
trzanowskiego. Małe, ale 
miłe i ciekawe. Poznajemy 
życie i życiorys słowiańskiego 
Lutra oraz dzieło jego życia: 
Cithara Sanctorum, śpiew-
nik, który przez stulecia uży-
wany był także w Cisownicy. 
Godzina 10:00 terechowa 
pomnik janosika słowackiego zbuja, który zabierał bogatym, a dawał biednym – 

podobno..? Godzina 11:00 Lestiny. 
zwiedzanie drewnianego kościoła 
artykularnego z 1688. robi wrażenie. 
wnętrze zachwyca! Godzina 15:00 
tatralandia. trzy godziny zabawy w 
ciepłej wodzie! Super! 18:00 Liptow-
ski jan przejazd na nocleg, nieco eks-
tremalny. 19:00 Kolacja Pizza oraz 
spotkanie z młodzieżą z Liptowskiego 
jana. Mimo małych problemów ko-
munikacyjnych jest oK. wieczór jest 
długi i miły. nocleg krótki. 
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niedziela 12.11. Pobudka za wcześnie! Pakowanie i przejazd do parafii na śnia-
danie. Pyszne. Godzina 10:00 nabożeństwo. Kazanie: ks. Marek twardzik. Godzina 
12:00 Spacer po Liptowskim janie. Małe Muzeum wydobycia i obróbki rudy. Bardzo 
ciekawe. 13:00 obiad. Bardzo smaczny. 14:00 Powrót do domu. Podróż cały autobus 
odsypia krótką noc, ale warto było. to był super wyjazd.    

     
NABOŻEŃSTWO ORAZ FILM „LUTER”

w Święto reformacji 31 października, przeżywaliśmy uroczy-
ste nabożeństwo jubileuszu 500 lat reformacji. wszyscy zgroma-
dzeni myślę, że odczuwali ten historyczny moment. Minęło 500 
lat od chwili gdy nikomu nie znany mnich, ks. Marcin Luter przy-
bił na drzwiach kościoła zamkowego w wittenberdze swe 95 tez. 
tak rozpoczęła się reformacja – odnowa Kościoła. terasz mówi o 
nim cały świat. nabożeństwo było wyrazem dziękczynienia Bogu 
za odnowę i prośbą, aby nas odnawiał każdego dnia, abyśmy żyli 
w wierze i w niej wzrastali. Po nabożeństwie spotkaliśmy się w 
sali parafialnej by po raz kolejny zobaczyć film pt. „Luter” i przy-
pomnieć sobie realia tamtych czasów. trud i niebezpieczeństwo w 
jakich rodziła się odnowa Kościoła. Przypomnieliśmy sobie moc 
wiary i wszechmoc Boga, dla którego nie ma rzeczy zbyt trudnych 
czy niemożliwych. tak więc z Bogiem w następne 500 lat..! amen.    

EWANGELIZACJA PARAFIALNA 
w dniach od 24 do26 listopada, 

po raz kolejny przeżywać mogliśmy 
spotkania ze Słowem Bożym podczas 
jesiennej ewangelizacji parafialnej. 
w tym roku, roku jubileuszu 500 lat 
reformacji,  nasze spotkania miały 
wydźwięk reformacyjny.  zaproszo-
nym mówcą był ks. Marek Michalik 

proboszcz Parafii w wiśle Czar-
nym, który zarówno w piątek 
jak i w sobotę miał przygotowa-
ną prezentację multimedialną, 
przez co jego zwiastowanie było 
bardzo plastyczne. temat dnia 
pierwszego dotykał reformacyj-
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nej zasady tylko łaska i był oparty na pytaniu: Czy mamy być kowalami własnego 
losu? Czy to my kształtujemy nasz los, nasze życie czy robi to Bóg? na ile wszystko 
od nas zależy? drugiego dnia, ksiądz mówił o chrześcijańskiej wolności, w kim tą 
wolność mamy i na kim ją opieramy. Każdego dnia towarzyszyła nam też pięk-
na muzyka i śpiew w wykonaniu naszego chóru oraz zespołu młodzieżowego. nie 
zabrakło również medytacji – reformacyjnej refleksji, którą poprzez przekaz mul-
timedialny poprowadzili dr jerzy Sojka oraz ks. jan Kurko. Mogliśmy wysłuchać 
także utworów jacka Kaczmarskiego „Marcin Luter” oraz hymnu „warownym gro-
dem” w jazzowej aranżacji jagodziński trio. Myślę, że dla nas wszystkich był to 
dobry czas refleksji nad swoim życiem, dobry czas by podjąć decyzję, że żyjemy dla 
Chrystusa. 

GWIAZDKA DLA DZIECI
w trzecią niedzielę adwen-

tu, 17 grudnia po południu, 
około 100 dzieci spotkało się 
w kościele na tradycyjnym 
spotkaniu gwiazdkowym. w 
tym roku gościem spotkania 
była p. anna olek z Centrum 
Misji i Ewangelizacji, która 
przygotowała bardzo piękny 
i przede wszystkim pouczają-
cy program dotyczący czasu. 
Czas był głównym bohaterem. 
Mówiliśmy o czasie naszego 
życia, czasie przemijania, cza-
sie adwentu, czasie proroctw 
dotyczących przyjścia Me-

sjasza, czasie anielskiego 
zwiastowania, czasie przyj-
ścia zbawiciela i czasie na-
szej odpowiedzi..? Była to 
wspaniała podróż w czasie 
zarówno dla dzieci jak i do-
rosłych. Później przyszedł 
czas na śpiew w wykonaniu 
naszego chórku parafialne-
go. to też był piękny czas. 
a potem już były prezenty i 
czas radości, wesołości dla 
wszystkich. dobrego czasu 
Świąt życzymy wszystkim 
na całym świecie!!!
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Święta Bożego Narodzenia to czas chyba najbardziej wyczekiwany przez 
Was, dzieci. Przede wszystkim myślimy wtedy o pięknej choince, prezentach 
pod nią, niecodziennych smakołykach na talerzu, wolnym od szkoły czy 
przedszkola czasie, który można spędzić na leniuchowaniu w pięknie 
udekorowanym domu. Ale skąd właściwie wzięły się te święta? I jak są 
obchodzone w innych krajach na świecie? 

Pierwszy raz o Bożym Narodzeniu napisano w 354 roku n.e., w rzymskim 
kalendarzu. W dawnych czasach obchodzono te święta w różnych terminach, 
np. w styczniu, marcu, kwietniu a nawet w maju! W końcu wybrano jednak datę 
25 grudnia – dzień przesilenia zimowego, święto narodzin boga Mitry i Solis 
Invicti (tzn. Niezwyciężonego Słońca), obchodzone w kręgu kultury rzymskiej. 
W tym okresie dzień zaczyna się już wydłużać, co symbolizuje zwycięstwo 
jasności nad ciemnością, dobra nad złem. A to przecież Jezus jest dla nas, 
chrześcijan, największą Światłością, która oświetla nasze życie. Ewangelista Jan 
pisze zresztą: W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość 
świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. (J 1, 4n) Więc to nasz 
Zbawiciel jest niezwyciężony! Jak więc świętujemy Jego przyjście na świat? 

W Polsce Boże Narodzenie to przede wszystkim wigilijna, uroczysta 
kolacja, życzenia przy opłatku, wyglądanie pierwszej gwiazdki, sianko pod 
obrusem, dodatkowe nakrycie na stole. 

  
 
Ale już w Hiszpanii po wigilijnej wieczerzy 24 grudnia, rodziny idą na 

pasterkę, która nosi nazwę la Misa de Gallo czyli Msza Koguta. Zgodnie z ich 
tradycją to kogut, jako pierwszy obwieścił światu, że urodził się Jezus. 
Najważniejsza w hiszpańskich domach jest nie choinka ale bożonarodzeniowa 

Kącik dla   
dzieci 

Spróbujcie 
pokolorować 

flagi 
poszczególnych 

państw. 
Podpowiedzi 
poszukajcie 

 w encyklopedii 
lub Internecie. 
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szopka. I to nie aniołek przynosi tam prezenty ale trzej królowie czyli Los Reyes 
Magos, dopiero 6 stycznia. Choć o prezentach dla dzieci pamięta też 25 grudnia 
Papa Noel. 

 
 
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek to rodzinny obiad, na który podaje 

się pieczonego indyka i tzw. „płonący pudding”, który przygotowuje się już na 5 
tygodni przed świętami! Prezenty dzieci znajdują w pończochach – skarpetach 
25 grudnia. Wielka Brytania to również ojczyzna pierwszej kartki ze 
świątecznymi życzeniami.  

 
         Z Bożym Narodzeniem w Szwecji kojarzy się tzw. Julbock czyli 
świąteczny kozioł. To właśnie on przynosił dzieciom prezenty, zanim zastąpił 
go Tomten – Świąteczny Skrzat, który z kolei został wyparty przez postać 
Jultomten czyli Świętego Mikołaja. Ale do dzisiaj symbolem świąt 
w szwedzkim domach jest słomiana figura kozła. 
 

 
 

          W Meksyku na Boże Narodzenie wiesza się pod sufitem piniatę czyli 
gipsowe, gliniane lub zrobione z masy papierowej naczynie, w którym chowa 

 
 

się słodycze i drobne upominki. Zabawa polega na rozbiciu piniaty 
z zawiązanymi oczami. W świątecznym menu można znaleźć np. pieczonego 
indyka w czekoladzie. A prezenty przynoszą również Trzej Królowie 6 stycznia 
i zostawiają je w butach.  
 

Połączcie nazwę państwa ze  świątecznym zdjęciem.  
Jeżeli uważnie przeczytaliście powyższe opisy bożonarodzeniowych zwyczajów, 

 nie będziecie mieli z tym żadnych problemów Powodzenia! 

 
WIELKA BRYTANIA

 
SZWECJA 

 
HISZPANIA

 

 
MEKSYK 
 

 
 

 Na pewno ciekawie jest poznawać zwyczaje świąteczne innych krajów. 
Ale co powinno być najważniejsze w Bożym Narodzeniu bez względu na to,  
w jakiej części świata mieszkamy? Potraficie odpowiedzieć na to pytanie? Jest 
to bezsprzecznie prezent. I to najwspanialszy prezent jaki kiedykolwiek 
dostaliśmy. Jest nim Jezus – Bóg, który stał się człowiekiem po to, żeby oddać 
swoje życie za nasze grzechy. Bóg, który jako człowiek poznał co to zdrada 
przyjaciela, samotność, trudne chwile, cierpienie ale i bycie dzieckiem, radość, 
pomaganie innym. To On nas zrozumie w każdej sytuacji naszego życia, bo sam 
ich doświadczył. Ale jednocześnie jest doskonałym Bogiem, naszym 
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Zbawicielem, którego narodziny obwieściły zastępy aniołów, głoszące Gloria in 
excelsis Deo – Chwała na wysokościach Bogu! 

 
 

Uzupełnijcie tekst hasła biblijnego roku 2018.  
Potrzebne słowa znajdziecie w Księdze Objawienia w rozdziale 21, wierszu 6. Powodzenia! 

 

JA PRAGNĄCEMU …….…..  DARMO  

 
ZE  ……..……………  WODY  ………………… 

 

Pokolorujcie 
obrazek 

Gabriela Sikora 
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MIĘDZY NAMI KOBIETAMI
PAN BÓG SĄDZI W NIEBIE, ALE UZDRAWIA NA ZIEMI

„jestem smutna, samotna, nieszczę-
śliwa. Czuję się bezsilna i nikomu nie 
potrzebna” – jak to łatwo powiedzieć. 
anonimowo – oczywiście! Panu Bogu 
przy wieczornej modlitwie. a potem 
usiąść wygodnie 
w fotelu i zasta-
nawiać się, dla-
czego Bóg mil-
czy i bezczynnie 
patrzy na nasze 
n i e s z c z ę ś c i e ? 
nie ma chyba 
większej kary 
niż milczenie 
Boga? Same mówimy czasem „brak mi 
słów”, widząc czyjeś zachowanie. ale cze-
go tak naprawdę oczekujemy od Stwór-
cy? dał nam wolną wolę; dał zdrowy 
rozsądek; dał serce - i z tego jesteśmy za-
dowolone. Chcemy za siebie decydować. 
a równocześnie? Pragniemy żyć łatwym, 
wygodnym życiem, które sam Bóg nam 
wyprostuje. oczywiście – w nagrodę za 
to, że w niego wierzymy. tylko, że nawet 
diabeł wierzy w jego obecność… Mam 
wrażenie, że czasem po prostu zapomi-
namy, że Bóg nie obiecał nam „łatwego” 
życia, pozbawionego smutku, strachu, 
trudu i niebezpieczeństw. wręcz prze-
ciwnie! w Biblii ostrzega nas „na świecie 
ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwy-
ciężyłem świat.” (j 16:33). 

niedawno wyczytałam w internecie 
że w tym roku, na miesiąc przed swoimi 
114 urodzinami, zmarł najstarszy męż-
czyzna świata. w pierwszym momencie 
pomyślałam „pewnie prowadził spokoj-
ne, dostatnie życie”. Prawda okazała się 
jednak inna. Człowiek, o którym mowa, 

to yisrael Kristal - ocalony z zagłady żyd. 
urodził się w 1903 roku w żarnowie, w 
Polsce. Przed wojną pracował, jako cu-
kiernik. Cztery lata spędził w łódzkim 
getcie, gdzie zmarło dwoje jego dzieci. 

następnie trafił 
do auschwitz. 
tu stracił żonę. 
Przeżył, jako je-
dyny z całej ro-
dziny. Przy wy-
zwoleniu obozu 
ważył zaledwie 
37 kilogramów. 
Był wrakiem 

człowieka. Po wojnie ożenił się ponow-
nie. razem z żoną (także ocalałą z za-
głady żydówką) wyemigrował do Hajfy. 
tam pozostawił po sobie dwoje dzieci, 
dziewięcioro wnucząt i 32 prawnucząt. 
w izraelu, podobnie jak w przedwojen-
nej Polsce, założył firmę cukierniczą. 
Produkował czekoladowe słodycze. w 
swojej branży był innowatorem. znane 
teraz skórki pomarańczy w czekoladzie 
czy małe, wypełnione likierem beczułki 
- to właśnie jego pomysły. Ci, którzy go 
znali, mówili, że w jego duszy nie było 
ani krzty goryczy. zawsze pragnął osła-
dzać sobie i innym życie. do końca po-
został bardzo religijnym człowiekiem.  w 
wieku 113 lat, obchodził swoją bar mi-
cwę, której celebrowanie nie było możli-
we sto lat wcześniej. Gdy yisrael miał 13 
lat trwała i wojna światowa. jego matka 
już nie żyła, a ojciec walczył na froncie. 

Myślę, że historia tego człowieka, 
może nas wiele nauczyć. Może nam po-
móc zrozumieć, jak cenne /święte/ dobre 
jest życie. Biblia mówi, że życie i śmierć 
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są oddalone od siebie. tak samo jak bło-
gosławieństwo i przekleństwo. dobro i 
zło. Sądzę, że czasem o tym zapominamy. 
Śmierć wydaje się nam dobrym rozwią-
zaniem. ucieczką przed złem, którego się 
obawiamy. ale takie podejście do śmierci 
prowadzi do pogardy dla życia. odrzuce-
nia życia, jako wartości samej w sobie. a 
przecież każde 
życie jest do-
bre: niebanalne, 
niepowtarzalne, 
wyjątkowe. je-
dyne w swoim 
rodzaju. jedyne 
i niezastąpione 
– tu i teraz. Każ-
de życie jest wie-
lobarwną mozai-
ką ludzkich wspomnień. to wspomnienia 
tworzą naszą tożsamość. nieustannie 
przypominają nam, że nie jesteśmy boga-
mi, że same siebie nie stworzyłyśmy. że 
nie wszystko od nas zależy. że jesteśmy, 
kim jesteśmy dzięki innym. to pobudza 
nas do wdzięczności, ale nie tylko… „i od-
puść nam nasze winy, jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom” – prosimy w 
modlitwie. życie nie jest zapominaniem. 
w życiu nie chodzi o to, by zapomnieć, co 
nas w przeszłości spotkało. jakie krzywdy 
nas dotykały i jakie łaski uzdrawiały? nie 
umieramy by uciec od innych i tego, co 
oni nam zrobili. ani od tego, co my innym 
zrobiłyśmy. żyjemy po to, by nauczyć się 
przebaczać i prosić o przebaczenie. 

zauważyłam, że tak często jesteśmy 
zgorzkniałe. tyle w nas żalu i pretensji. 
nie dostrzegamy piękna Bożego świata. 
rezygnujemy z jego uroków. ignoruje-
my je zupełnie. Może najwyższa pora na 
zmiany? no cóż…, gdy widzimy uśmiech 
małego dziecka, kwitnący sad, majestat 
gór czy bezmiar oceanu; gdy kupujemy 

upragniony sa-
mochód, dom, 
sprzęt czy ubra-
nie; gdy dostaje-
my kwiaty, pró-
bujemy nowy 
smak wina lub 
czekolady – czu-
jemy się wspa-
niale. jesteśmy 
szczęśliwe. Chce 

nam się żyć. Może nie wkładamy serca 
w to, co robimy, bo tak naprawdę czu-
jemy, że robimy rzeczy bez znaczenia? 
zajmujemy się sprawami, które w żaden 
sposób nie odkrywają i nie rozwijają na-
szego lepszego „ja”? nie prowadzą nas 
do Boga? Pamiętajmy, że żyjemy w „tu 
i teraz” niezależnie, jakie to „tu i teraz” 
jest. i nie mamy gwarancji, że „jutro” na-
dejdzie. dlatego może warto już dziś po-
wtórzyć za królem dawidem „nie umrę, a 
będę żył” (Psalm 118: 17); i po skończonej 
modlitwie, tak jak yisrael Kristal okazać 
Bogu wdzięczność; i zrobić wszystko, 
żeby nasze życie było lepsze? 

Krystyna Lazar
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REFORMACJA ZA CZASÓW KRÓLA JOZJASZA

naród izraelski został wybrany przez 
Boga. Całe ich życie miało być przepeł-
nione Bożą obecnością i poznaniem 
jego Słowa. jego dobrobyt i błogosła-
wieństwo miały pobudzić inne narody 
do szukania i pragnienia prawdziwego, 
jedynego Boga, który najpierw objawiał 
się w narodzie wybranym. wybranie 
dotyczyło zbawienia, 
a związane było z głę-
boką miłością wobec 
całej ludzkości. obra-
zują to słowa „…i będą 
błogosławione w tobie 
i w potomstwie twoim 
wszystkie plemiona 
ziemi…” (1 Mż 28,14). 
Był jednak warunek. 
izrael miał przestrze-
gać przykazań, ustaw 
i praw, które dostał 
od Boga. „Słuchaj ich 
izraelu i starannie je wykonuj, aby ci 
się dobrze powodziło i abyście  się roz-
mnożyli  bardzo w ziemi opływającej 
w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan…
…”/6Mż/. ale w  historii izraela były też 
czasy upadku. Kiedy odchodzili od Boga, 
oddawali cześć bożkom, zapominali i nie 
przestrzegali jego przykazań to wtedy 
wpadali w kłopoty. Podbijani przez obce, 
sąsiednie państwa tracili wolność, a ich 
kraj był plądrowany i niszczony. Bóg jed-
nak w swojej wielkiej miłości i wierności 
powoływał proroków, którzy nawoływali 
do powrotu do Boga. wiele zależało od 
panującego króla. okresem wspaniałości 
były rządy króla dawida i jego syna Salo-
mona. Pobożność narodu i mądrość Boża 
roznosiła się po całym świecie, a państwo 
było u szczytu swojej potęgi. niestety na-
stępne pokolenia królów odstąpiły od 

Boga. najbardziej niewiernymi okazali 
się Manasses i amon. Czynili oni to, co 
złe w oczach Boga /2 Krn.33/. Po śmier-
ci amona, który zostaje zamordowany w 
wyniku zamachu w pałacu, na tron zasia-
da jego syn jozjasz.  w tych  dramatycz-
nych okolicznościach w wieku 8 lat obej-
muje panowanie w 639r p. n. e. jeszcze 

jako młody chłopiec 
zaczął szukać Boga 
dawida, swego praoj-
ca. tą wiarę prawdo-
podobnie przekazała 
mu matka lub babcia, 
albo ktoś z jego bliskiej 
rodziny. nawet w naj-
trudniejszych czasach 
odstępstwa od Boga, 
zawsze zachowała się 
garstka ludzi, którzy 
byli zdolni przekazać 
wiarę kolejnemu poko-

leniu. i nie w tym zasługa człowieka, ale 
zmiłowania Boga nad ludzkim grzechem.  
Proroka Eliasz, który użalał się  na synów 
izraelskich, że  porzucili przymierze z Bo-
giem usłyszał takie słowa: „zachowam w 
izraelu jako resztkę siedem tysięcy, tych 
wszystkich, których kolana nie ugięły się 
przed Baalem.”/1 Kr.19,18/ w tym czasie 
załamała się potęga asyrii. jozjasz wyko-
rzystuje tą sytuację  rozpoczyna reformę 
religijną. oczyszcza judę i jeruzalem ze 
świątynek na wzgórzach, z bałwanów, 
obrazów bożków i odlanych posągów, 
które kruszono na miał. w obecności 
króla zburzono wszystkie ołtarze Baalów. 
oczyściwszy kraj przystąpił do odbudo-
wy świątyni Boga. w trakcie jej renowa-
cji  znaleziono stary, zapisany zwój zako-
nu Pańskiego. Czy był to przypadek? a 
może celowe działanie Boga, który z po-
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wrotem dał izraelowi  swoje prawo. ja-
sno sformułowane przykazania i prawa  
są podstawą życia i wytyczają człowieko-
wi właściwy kierunek. Bez zastosowania 
ich w życiu, odnowienie życia duchowe-
go jest niemożliwe. Samo zburzenie ołta-
rzy i obrazów bożków dałoby efekt krót-
kotrwały. znaleziony zwój przyniesiono 
do króla. Gdy jozjasz usłyszał jego treść 
rozdarł swoje szaty w geście pokuty. od-
krył, że lud nie zna i nie przestrzega tego 
Prawa. zrozumiał powagę sytuacji i bał 
się gniewu Bożego. wysyła swojego ar-
cykapłana Chilkiasza oraz kilku dworzan 
do prorokini  Chuldy z prośbą o radę. jak 
podają źródła historyczne Chulda miesz-
kała najbliżej, bo w drugiej części jero-
zolimy. Może z tego powodu król wybrał 
kobietę, a może spodziewał się bardziej 
łagodnej wyroczni. jej wypowiedź jed-
nak rozpoczęła 
się od typo-
wego sformu-
łowania: „tak 
mówi Pan…”, 
co potwierdziło 
wiarygodność 
jej proroctwa. 
Przepowiednia 
Chuldy brzmia-
ła jednak bar-
dzo radykalnie. 
Bóg nie może 
tolerować bał-
wochwalczego 
kultu i odstępstwa od jego słowa. Przez 
słowa Chuldy zapowiada upadek narodu. 
Bóg jednak w swoim słowie objawia się 
nam jako miłosierny i litościwy, nieskory 
do gniewu i pełen dobroci. Ponieważ jo-
zjasz ukorzył się przed Bogiem, dlatego 
czas sądu został przesunięty. jozjasz zro-
zumiał, że trzeba szybko odpowiedzieć 
na łaskę i przychylność Boga. zgroma-
dził  w świątyni wszystkich  mieszkań-

ców jeruzalemu i całej judy, kapłanów 
i Lewitów i kazał odczytać przed nimi 
wszystkie słowa Księgi Przymierza zna-
lezionej w świątyni Pana. następnie 
król, przywódcy ludu i cały naród zawarli 
nowe przymierze z Bogiem. zobowiązali 
się uroczyście, „że będą chodzić za Pa-
nem i przestrzegać jego przykazań i rad i 
ustaw z całego swego serca i z całej swo-
jej duszy, wypełniając słowa przymierza 
zapisane w tej księdze” /2 Krl 34, 31/  

nastąpiło wielkie przebudzenie, które 
stało się w pewnym sensie rEForMa-
CjĄ czyli duchową i moralną odnową 
kraju. z rozkazu króla znowu zaczęto ob-
chodzić święto Paschy. Przez długi czas 
zapomniano o tym święcie i  nie obcho-
dzono go. zostało nakazane przez Mojże-
sza na pamiątkę wyzwolenia izraelitów z 
niewoli egipskiej. Było bardzo ważnym 

świętem, po-
nieważ w swo-
jej symbolice  
wskazywało na 
n a d c h o d z ą c ą 
ofiarę jezusa. 
dzisiaj nic nie 
straciły na zna-
czeniu słowa 
wielkich Bo-
żych proroków. 
żyjemy jeszcze 
w czasie Bożej 
łaski. Pismo 
Święte jest do-

stępne dla każdego z nas. jesteśmy jed-
nak przynaglani do osobistego opowie-
dzenia się, czy chcemy żyć z Chrystusem 
czy bez niego. jozjasz, kiedy usłyszał 
posłannictwo Chuldy nie wahał się ani 
przez chwilę. Skoro Bóg mówi to trzeba 
odpowiedzieć zgodnie ze Słowem: „dziś, 
jeśli głos jego usłyszycie nie zatwardzaj-
cie swoich serc”. /Hbr 3,15/.

Henryka Szarzec
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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

SOLUS CHRYSTUS cz. I
Gdybym miał po-

dać najważniejszą zasadę protestantyzmu, 
wskazałbym zasadę tylko Chrystus (łac. 
Solus Chrystus). od niej wywodzą się inne 
hasła reformacji, nie ma zasady sola scrip-
tura (tylko Pismo) jeśli nie interpretuje się 
Biblii przez osobę i dzieło jezusa Chrystusa. 
nie istnieje też zasada sola gratia per fide 
(tylko z łaski przez wiarę), która głosi że tyl-
ko poprzez zaufanie Chrystusowi jesteśmy 
zbawieni z łaski. nie istnieje bez Chrystusa 
też zasada solum verbum (tylko słowo), bo-
wiem prawdziwym Słowem jest sam Chry-
stus udzielany nam w kazaniu i sakramen-
tach.

jednym zdaniem hasło solus Christus 
oznacza, że jezus Chrystus jest jedynym 
pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 
winien on być centrum refleksji chrześcijańskiej na temat zbawienia i pojednania 
człowieka z Bogiem. w niniejszym artykule postaram się zarysować rozwój dok-
tryny o jezusie Chrystusie, Synu Boga.

Nowotestamentowa refleksja o Jezusie Chrystusie
dla autorów nowego testamentu w pierwszym rzędzie nie było ważne kim jest 

jezus z nazaretu, bardziej liczyły się czyny jezusa (cuda, uzdrowienia, śmierć, 
zmartwychwstanie, wniebowstąpienie). Słowa i dzieła jezusa spójnie wskazywały 
na to kim jest jezus. Byt jezusa zostaje odkryty w jego czynach zbawczych. na 
podstawie czynów jezusowi przypisano szereg tytułów, takich jak: „prorok”, „słu-
ga Boży”, „arcykapłan”, „Christos” (gr. pomazaniec), „Syn Człowieczy”, „Logos” 
(gr. Słowo), „Syn Boży”, „Kyrios” (gr. Pan), „Bóg”.

Słowa noszą pewne obciążenie znaczeniowe, za każdym z nich stoi ogromna re-
fleksja starotestamentowa, na temat funkcji proroków, kapłanów, arcykapłanów 
i samego Boga. Powinno się czytać nowy testament z perspektywy Starego Przy-
mierza. inaczej umykają nam treści tak istotne dla autorów Ewangelii i Listów. 
Przyznanie jezusowi z nazaretu tego samego tytułu „Kyrios” co starotestamen-
towemu jHwH, oznaczało w środowisku judaistycznym „postawienie sprawy na 
ostrzu noża”. Bez uznania jezusa Chrystusa za Boga nie mamy chrześcijaństwa 
jako oddzielnej od judaizmu religii, dlatego też w tym punkcie nastąpił rozłam 
chrześcijaństwa od judaizmu.

w refleksji apostoła Pawła kluczowymi terminami były Krzyż i zmartwych-
wstanie: „albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak 
tylko jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). – „Co do mnie, niech 
mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego jezusa Chrystusa” (Ga 6,14). – „a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, 
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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

tedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara” (1 
Kor 15,14). zatem paradoksalnie to co było porażką w dzia-

łalności jezusa – śmierć i krzyż – zostaje przez Pawła zinterpretowane jako najcu-
downiejsze i świadczące o tym, że wiara ma sens. jej sens jest bowiem oparty na 
samym Chrystusie, który zmartwychwstał i żyje, w przeciwnym razie nasza „wiara 
jest daremna”.

Tertulian
urodzony w Kartaginie teolog i prawnik, tertulian znany jest ze swojej tezy za-

wartej w dziele de Came Christi (o Ciele Chrystusa): „i umarł Syn Boży, co wręcz 
dlatego jest wiarygodne, że jest niedorzeczne. i złożony w grobie zmartwychwstał 
– to jest pewne, bo niemożliwe”. zatem twierdzenie o śmierci i zmartwychwstaniu 
choć wydaje się absurdalne, to jednak w pewnym sensie wiarygodne, bo dotyka 
ludzkiego serca, a nie rozumu. tertulian twierdził, że paradoksalnie w jednej oso-
bie jezusa Chrystusa są dwie substancje: ludzka i boska. Późniejszych teologów 
zaczęto więc obchodzić coraz bardziej istota Chrystusa, a nie jak miało to miejsce 
w nowym testamencie jego funkcja.

Adopcjanizm
opinia tertuliana na temat osoby 

Chrystusa była podyktowana sporem 
w łonie chrześcijaństwa o istotę jezusa 
Chrystusa. Pod koniec ii wieku rozwi-
jał się pogląd, że Chrystus był jedynie 
człowiekiem obdarzonym przez ducha 
Świętego specjalnymi funkcjami i mocą. 
taki pogląd reprezentowali zwolenni-
cy teodota, bizantyjskiego uczonego. w 
momencie chrztu w jordanie zstąpił na 
jezusa, obdarzając go szczególną mocą 
i duchową siłą. zatem jezus z nazaretu 
został niejako „adoptowanym” Synem 
Boga, na podstawie wybrania, a nie natu-
ry, stąd nazwa tej herezji.

Modalizm
jego głównym przedstawicielem był Sabeliusz, dział na początku iii wieku w 

rzymie. Głosił, że Syn jest jednym ze sposobów (modusów) przejawiania się Boga. 
w stworzeniu Bóg objawił się jako ojciec, na Krzyżu Bóg objawił się jako Syn, a te-
raz działa w Kościele jako duch Święty. Sabeliusz został ekskomunikowany przez 
papieża Kalixta i (217-222). jednak jego zwolennicy dotarli do aleksandrii, zostali 
potępieni przez lokalnego biskupa dionizego (ok. 247-264), inny dionizy, biskup 
rzymu na synodzie w 262 r. ostatecznie potępił modalizm jako naukę niezgodną 
z ortodoksją.

Orygenes
Próbę wytłumaczenia wiary chrześcijańskiej za pomocą terminów zaczerpnię-

tych z filozofii greckiej podjął także orygenes. w Chrystusie widział „Bogoczło-
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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

wieka”, z jednej strony jezus był „ktisma” (gr. stworzenie), 
przez to jest podporządkowany ojcu. z jednej strony ory-

genes nazywa jezusa „drugorzędnym Bogiem” (deutero theos), lecz zaraz potem 
mówi o Synu, że ma on jedną istotę z ojcem („homousios” – gr. ta sama natura). 
ten ostatni termin został podjęty na soborze w nicei (325 r.), uznano że najlepiej 
opisuje jedność Syna i ojca. Potępiono przy tym ariusza, prezbitera z aleksan-
drii, który nie chciał uznać równości ojca i Syna, którego określał jako „dosko-
nałe stworzenie” (gr. ktisma teleion). Sobór w Chalcedonie (451 r.) uznał, że je-
zus Chrystus jest „współistotny” (gr. homousios) „ojcu co do bóstwa” i „nam co 
do człowieczeństwa”, ma więc dwie natury – boską i ludzką. jest 100% Bogiem i 
100% człowiekiem.

Szwedzki teolog, G. aulen stwierdził, że starożytny Kościół głosił naukę o po-
jednaniu człowieka z Bogiem opartą na twierdzeniu: „Bóg zwalcza i zwycięża w 
Chrystusie zepsucie i doprowadza przez to do swego pojednania ze światem”. dro-
ga pojednania jest 
więc jedna: „z góry 
na dół”.

orygenes uży-
wał przykładu, na 
podstawie i P 1,18-
19 porównywał 
śmierć Chrystusa 
do transakcji mię-
dzy Bogiem a szatanem. Sprzedawcą jest diabeł, kupującym jest Chrystus, towa-
rem przetargowym – ludzkość, własność diabła. Chrystus by wykupić ludzki odda-
je swoje bóstwo. jego dusza trafia w ręce diabła, ten zabiera ją do Hadesu. Szatan 
nie wie, że dusza jezusa jest w doskonałej unii z Bogiem i nie może pozostać w 
Hadesie. diabeł zostaje oszukany, bo jezus po trzech dniach zmartwychwstaje, 
zbawiając ludzkość.

Anzelm z Canterbury
doktryna „zadośćuczynienia” (łac. satisfactio) wywarła decydujący wpływ na 

chrystologię średniowiecza. według anzelma Bóg jest niczym król, który panuje 
nad światem. Grzech jest obrazą majestatu i narusza Bożą chwałę. Bóg niczym 
rycerz ma możliwość ukarania człowieka, który go obraził lub może wyznaczyć 
pokutę. nie może od tak po prostu przebaczyć, bo jako władca utraciłby swoją 
godność. Kara za zniewagę Boga jest zbyt wielka, by ludzkość mogła ją znieść, 
natomiast pokuta przerasta ludzkie możliwości. w obliczu tej sytuacji dochodzi 
do czegoś nieoczekiwanego – Bóg staje się człowiekiem, aby zadośćuczynić (łac. 
satisfactio). jezus więc dla anzelma jest Bogiem, bo tylko Bóg mógł zadośćuczy-
nić, pojednać ludzi na nowo z ojcem. Swoje tezy udowadnia w dziele pt. „Cur deus 
homo?” (pol. dlaczego Bóg stał się człowiekiem?). refleksja anzelma silnie wpły-
nęła na XVi wiecznych reformatorów Kościoła, w szczególności na Lutra. Cdn.

Sebastian Madejski 
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Witam serdecznie ! 
to znów ten gorący czas przed świętami Bożego narodzenia … czas domowych 

świątecznych wypieków…. a więc do dzieła…. Podaję przepis na moje ulubione ro-
galiki orzechowe, śnieżne ciasteczka i ciasteczka orzechowe laskowe. Polecam, cia-
steczka pychota, rozpływają się w ustach….

Rogaliki orzechowe 
30 dkg mąki 
20 dkg masła (lub margaryny palmy)
2 żółtka 
10 dkg cukru pudru
10 dkg zmielonych orzechów 

włoskich 
cukier waniliowy 
Mąkę z masłem posiekać + cu-

kier i żółtka. dodać orzechy i cukier 
waniliowy, zagnieść ciasto. Formo-
wać małe wałeczki, zwijać w roga-
liczki. Piec do lekkiego zarumienie-
nia. Posypać cukrem pudrem.

Śnieżne ciasteczka 
25 dkg masła
8 dkg cukru
12 dkg posiekanych orzechów (nie mielone)
28 dkg mąki 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Masło z cukrem utrzeć mikserem. dodawać mąkę, proszek, orzechy. zagnieść 

zwarte ciasto. Formować małe kulki, upiec, (piekarnik-ok.170 stopni) zostawić do 
ostygnięcia na blaszce. Pocukrować cukrem pudrem. 

Ciastka orzechowe laskowe
30 dkg orzechów laskowych mielonych
30 dkg cukru pudru
20 dkg masła 
Składniki połączyć. wyrobić, formować małe kuleczki, piec najlepiej na 150 stopni. 

Smacznego! Do siego roku!
Katarzyna Twardzik

 

                                            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 
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Święto objawienia Pańskiego czyli Epifanii Kościół Ewangelicko-augsburski 
wraz z innymi Kościołami tradycji zachodniej obchodzi w dniu 6 stycznia. jest to 
najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi i w odróżnieniu od innych 
nie posiada żydowskich korzeni. Święto Epifanii przypomina o światłości, jaka przy-
szła na świat w jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. dlatego też w dniu tym w 
wielu Kościołach wspomina się dzieło misji - chrześcijan, którzy z narażeniem życia i 
zdrowia niosą dobrą nowinę o jezusie Chrystusie. 

nie ma dokładnych in-
formacji, od kiedy objawie-
nia Pańskiego obchodzone 
było w Kościele chrześcijań-
skim. najstarsze źródła po-
świadczają, że święto wywo-
dzi się z Egiptu z końca iV 
wieku. jednak na przełomie 
iV i V wieku jan Kasjusz re-
lacjonuje, że zwyczaj Święta 
Epifanii jest antyczną tra-
dycją (antiqua traditio), co 
uzasadnia stwierdzenie, że 
uroczystość obchodzona była lokalnie na długo przed tekstem Kasjusza. Początkowo 
Święto Epifanii poświęcone było narodzeniu Pańskiemu oraz Chrztowi Pańskiemu, 
cudowi w Kanie Galilejskiej oraz przybyciu magów czy też mędrców (tzw. króli) ze 
wschodu, których symbolika zdominowała późniejsze przekazy liturgiczne. 

Kościół wschodni obchodzi święto Chrztu Pańskiego i objawienia Pańskiego jed-
nocześnie. Kościoły zachodnie – ewangelickie, anglikańskie, rzymskokatolicki,  i sta-
rokatolickie – wspominają Chrzest Pański w pierwszą niedzielę po Epifanii. 

 w okresie reformacji ks. Marcin Luter podejmował próby zmiany nazwy Święta 
Epifanii na Święta Chrztu Pańskiego, argumentując, że byłby to powrót do korzeni, 
jednak wittenberski reformator ostatecznie nie przebił się ze swoją opinią i pozosta-
no przy dotychczasowej praktyce kościelnej. 

ze świętem Epifanii związane są zwyczaje liturgiczne (szczególnie w Kościołach 
wschodnich), ale również legendy związane z postaciami trzech Króli (magów czy 
mędrców). Symbolika trzech Króli przez stulecia rozważana była w kazaniach i opra-
cowaniach teologicznych. Pokłon trzech magów posiadał w tradycji liturgicznej głę-
boką wymowę: miał on być wyrazem uniwersalnego charakteru Ewangelii, a co za 
tym idzie, misji Kościoła. według źródeł patrystycznych także dary złożone przez 
„trzech Króli” miały swoją symbolikę: złoto podkreślało królewską godność Chrystu-
sa, kadzidło złożone było jako ofiara dziękczynna Bogu, a mirra, którą namaszcza się 
ciało zmarłych, miała być zapowiedzią Golgoty. w Święto Epifanii w wielu kościołach 
odbywają się także koncerty kolęd tzw. kolędowanie. 

ŚWIĘTO EPIFANII
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INFORMACJE    PARAFIALNE

 

Zapraszamy na Koncert Kolęd 
Święto Epifanii, 06.01.2018r g.16:00, kościół w Cisownicy 

Wystąpią: chórek dziecięcy, chór mieszany 
Chór Wyższobramski z Cieszyna 

 

Z  KARTOTEKI  PARAFIALNEJ:

CHRZTY:
Lilian Semjan            08.10.2017
zofia Macura            15.10.2017
Paweł Kozieł             15.10.2017                    

POGRZEBY:
ś.p. anna Sikora  14.10.2017
ś.p. anna Polok       21.10.2017           
ś.p. jan Sikora         02.12.2017

JUBILACI: (od 65.l)
anna dorighi l.65
Krystyna raszka       l.70
Emilia zielina            l.70
jerzy Gojniczek         l.65
urszula drózd           l.75
danuta Brudny          l.65
olga Husar                l.80
andrzej Błahut           l.65
Bogusław Sikora        l.70
Emilia Morys             l.70
Ludwik zielina          l.65



29      INFORMATOR PARAFIALNY nr 4 / 2017       

1%  na  ORGANIZACJE  POŻYTKU  PUBLICZNEGO 
 

Drodzy Parafianie, Siostro i Bracie!!! 
 

 Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy 
zwraca się do tych z Państwa, którzy zamierzają złożyć roczne rozliczenie           
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. o przekazanie        
1% podatku dochodowego na rzecz Diakonii Kościoła E-A w RP.  
 

A jeśli w rubryce cel szczegółowy wpiszą Państwo: 
 

DIAKONIA   PARAFII   W  CISOWNICY, 
 

przekazana kwota trafi do naszej Parafii. 
 

 Uzyskane środki wykorzystane zostaną na kontynuowanie działań naszej 
Diakonii Parafialnej. Przykład: 
 

 
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                                                          
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 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 2017 r. o przekazanie      
1% podatku dochodowego na rzecz Diakonii Kościoła E-A w RP.  
 

A jeśli w rubryce cel szczegółowy wpiszą Państwo: 
 

DIAKONIA   PARAFII   W  CISOWNICY, 
 

przekazana kwota trafi do naszej Parafii. 
 

 Uzyskane środki wykorzystane zostaną na kontynuowanie działań naszej 
Diakonii Parafialnej. Przykład: 
 

 
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                      
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 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 2017 r. o przekazanie        
1% podatku dochodowego na rzecz Diakonii Kościoła E-A w RP.  
 

A jeśli w rubryce cel szczegółowy wpiszą Państwo: 
 

DIAKONIA   PARAFII   W  CISOWNICY, 
 

przekazana kwota trafi do naszej Parafii. 
 

 Uzyskane środki wykorzystane zostaną na kontynuowanie działań naszej 
Diakonii Parafialnej. Przykład: 
 

 
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                                                          
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DIAKONIA PARAFII W CISOWNICY 
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Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
Redakcja: ks. Marek Twardzik, Współpraca: Henryka Szarzec, 

Gabriela Sikora, Krystyna Lazar, Edyta Badura, Sebastian Madejski 
Zdjęcia: Zbigniew Dorighi, Andrzej Pilch, Leszek Kluz, ks. Marek Twardzik 

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

CO, GDZIE, KIEDY:
WIGILIA

24.12

BOŻE 
NARODZENIE

25.12

II DZIEN 
ŚWIĄT

26.12

STARY 
ROK
31.12

NOWY 
ROK
01.01

ŚWIĘTO 
EPIFANII 

06.01

II NIEDZ
PO B.N.

07.01
9:00/22:00 10:00 9:00 17:00 !!! 10:00 16:00 9:00

Uwaga! W Stary Rok 31 grudnia, który przypada w niedzielę, tylko jedno
nabożeństwo o g. 17:00. Serdecznie zapraszamy!!! 

 KANCELARIA  PARAFIALNA
ŚRODA PIĄTEK

15:00-18:00 9:00-12:00
POZA  WYZNACZONYMI GODZINAMI, JEŚLI TYLKO JESTEM 

NA TERENIE PARAFII  -  SERDECZNIE ZAPRASZAM!

STAŁE CO TYGODNIOWE 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. 10:00

SPOTKANIE 
KOBIET 

(OSTATNI 
CZWARTEK 

MIESIĄCA g. 18:00)

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY

g. 17:30

PRÓBA CHÓRU  g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
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