
1      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018       

KWARTALNIK   PARAFII   EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ   W   CISOWNICY  

nr 1 / 2018 (49)

Informator
             Parafialny

Pasja, Wielki Tydzień, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego

Ostatnia Wieczerza - Emil Nolde



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018     2  

w
ik

to
r

 b
r

u
d

n
y 

   
   

   
   

 s
zy

m
o

n
 k

lu
z

C
h

ó
r

e
k

 w
 C

ie
sz

yń
sk

im
 t

e
a

tr
ze

 

k
u

b
a

 d
zi

a
d

e
C

k
i 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 J

u
li

a
 s

zw
e

d

C
h

ó
r

 w
yż

sz
o

b
r

a
m

sk
i 

n
a

 w
ie

C
zo

r
ze

 k
o

lę
d



3      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018       

„N
ie

 tr
w

óż
ci

e 
si

ę!
 J

ez
us

a 
sz

uk
ac

ie
 

N
az

ar
eń

sk
ie

go
, u

kr
zy

żo
w

an
eg

o;
 

w
st

ał
 z

 m
ar

tw
yc

h,
 n

ie
 m

a 
go

 tu
, 

ot
o 

m
ie

js
ce

 g
dz

ie
 g

o 
zł

oż
on

o!
”  

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
k 

16
, 6

;

N
ie

ch
aj

 w
ie

ść
 W

ie
lk

an
oc

na
 

ro
zb

rz
m

ie
w

a 
na

 c
ał

ym
 ś

w
ie

ci
e

w
no

sz
ąc

 w
 s

er
ca

 w
sp

an
ia

łą
 n

ad
zi

ej
ę,

 
kt

ór
a 

ła
m

ie
 m

oc
 ś

m
ie

rc
i.

B
ło

go
sł

aw
io

ny
ch

, p
eł

ny
ch

 C
hr

ys
tu

sa
 

Św
ią

t W
ie

lk
ie

j N
oc

y
ży

cz
ą 

w
sz

ys
tk

im
 p

ar
afi

an
om

ks
. M

ar
ek

 T
w

ar
dz

ik
 o

ra
z 

R
ad

a 
Pa

ra
fia

ln
a



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018     4  

Spis treści:
 

1. od redakcji: życzenia wielkanocne  ...................................................................3    

2. dwa kielichy: wieczernika i Getsemani – ks. marek twardzik  .......................5

3. emil nolde – ostatnia wieczerza – ks. marek twardzik  .................................7

4. Judasz – bliźni w rozterce – ks. prof. marek Jerzy uglorz  ..............................8

5. dzieci mają skrzydła – edyta badura  ..............................................................11

6. na wiosnę kilka słów o miłości… - krystyna lazar  ........................................ 12

7. relacje z bieżących wydarzeń parafialnych  .................................................... 14

8. kącik dla dzieci –  Gabriela sikora  ................................................................ 20

9. Poznaj boga – Jego obraz – henryka szarzec  ...............................................24

10. wieczerza Pańska jako wspólnota… – sebastian madejski  .........................26

11. kącik kulinarny  ..............................................................................................29

12. informacje parafialne  ....................................................................................31



5      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018       

DWA KIELICHY: WIECZERNIKA I GETSEMANI

Kielich błogosławieństwa, 
który błogosławimy, czyż nie jest 
społecznością krwi Chrystusowej? 
Chleb, który łamiemy, czyż 
nie jest społecznością ciała 
Chrystusowego? Ponieważ jest 
jeden chleb, my, ilu nas jest, 
stanowimy jedno ciało, wszyscy 
bowiem jesteśmy uczestnikami 
jednego chleba.               

1 Kor 10,16.17

Późnym wieczorem, gdy słońce 
schyliło się już za widnokręgiem 
dwunastu apostołów wraz ze swoim 
nauczycielem zasiada do stołu. mrok izby 
rozświetlają nikłe płomyki 
kaganków oliwnych. 
atmosfera jest poważna 
i pełna zadumy jak 
zwykle przy sprawowaniu 
tej ważnej wieczerzy 
paschalnej obchodzonej 
od stuleci na pamiątkę 
cudownego wybawienia z 
niewoli egipskiej. 

obok jednak powagi 
i majestatu atmosfera 
jest jakaś dziwna, bo 
Chrystus Pan zaznaczył 
na początku, że jest to Jego ostatnia 
wieczerza. dlaczego ostatnia? dokąd 
zamierza pójść? z tymi pytaniami w 
sercu wszyscy patrzą na mistrza. i oto po 
zakończonej wieczerzy Chrystus mówi o 
zdradzie. na uczniów pada przerażenie 
– kto jest zdrajcą! Jeden z nich – Judasz 
– opuszcza ich. a wtedy Jezus bierze 
do ręki chleb i błogosławiąc mówi: To 
jest ciało moje, bierzcie i jedzcie; 
a następnie bierze kielich wina i mówi: 
To jest krew mojego przymierza z 
wami, bierzcie i pijcie. 

możemy sobie wyobrazić jak 
niesamowite wrażenie na apostołach 
robią usłyszane przed chwilą słowa. 
ten sam chleb, który przed chwilą jedli 
jako zwykły chleb zostaje nazwany 
Jego ciałem, a wino Jego krwią. byli 
przyzwyczajeni do znaków, które 
Jezus czynił na poparcie swoich słów, 
ale tu dzieje się coś co przekracza ich 
najśmielsze wyobrażenia. trzymają 
jednak ten dziwny pokarm z niezwykłą 
czcią i pobożnością. 

i my, zawsze kiedy przystępujemy do 
komunii Świętej jesteśmy w podobnej 
sytuacji, jesteśmy jak uczniowie Jezusa. 
Przeżywamy niezwykłą wspólnotę, 

społeczność z 
naszym Panem! 
bierzemy do ręki 
chleb i wino, 
b ł o g o s ł a w i m y 
je i wierzymy, 
że w nich ciało i 
krew Chrystusa 
są prawdziwie 
obecne. tak! 
Przystępując do 
komunii Świętej, 
spożywając chleb 
i wino wierzymy 

w rzeczywistą i realną obecność w nich 
zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 
wierzymy, że Chrystus przekazuje nam 
samego siebie pod postacią chleba i 
wina aby być z nami na zawsze. ap. 
Paweł zadaje retoryczne pytanie: Kielich 
błogosławieństwa, który błogosławimy, 
czyż nie jest społecznością krwi 
Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, 
czyż nie jest społecznością ciała 
Chrystusowego?

dziś chciejmy te słowa przemyśleć. 
niech one przemówią do nas i przekonają 
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nas, że w wieczerzy Pańskiej mamy 
szczególną wspólnotę, społeczność z 
Jezusem Chrystusem. niech przekonają 
nas, że w wieczerzy Świętej sam Pan i 
zbawiciel do nas się przybliża i usługuje 
nam, dając pokarm życia wiecznego. 
dając nam swoje ciało i krew przelaną 
na Golgocie, daje nam siebie samego 
dla odpuszczenia naszych grzechów, 
dla pojednania z bogiem, dla naszego 
zbawienia. Pan Jezus powiedział: „Kto 
spożywa ciało moje i pije krew moją, ten 
ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w 
dniu ostatecznym. Kto spożywa ciało 
moje i pije krew moją, we mnie mieszka, 
a Ja w nim” (J 6,54-56). 

z sakramentem ołtarza 
związana jest więc wielka 
obietnica. dotyczy ona 
celu naszego życia, dotyczy 
naszego zbawienia. dlatego 
możemy powiedzieć, że 
wieczerza Pańska jest 
wspaniałym darem, który 
otrzymujemy z ręki bożej. 

wróćmy jednak do 
wieczernika i do ogrodu 
Getsemani, tam bowiem 
ma miejsce jakby druga 
część ostatniej wieczerzy, 
o której my często 
zapominamy. tam ma 
miejsce również komunia 
- społeczność, lecz 
nieco inna. w wieczerniku Jezus dawał 
siebie ludziom, w Getsemani on sam 
bierze. bierze nie to, co najpiękniejsze 
i najświętsze w człowieku, ale to, co 
najsmutniejsze, co najboleśniejsze i 
najbrudniejsze. aby odkupić ludzi, 
stanął pośród nas grzeszników i stał się 
jednym z nas, by móc w naszym imieniu 
przemawiać do ojca. Chrystus bierze na 
siebie brzemię wszystkich ludzkich win i 
przyjmuje odpowiedzialność za te winy 

przed ojcem. To jest Chrystusowa 
jakże bolesna komunia Ogrójca. 
społeczność Chry stusa z człowiekiem, 
która nam przynosi życie, a Jemu śmierć. 
ktoś musiał bowiem za grzech odpo-
kutować. 

tak więc Chrystus został obarczony 
obrzydliwością grzechu wszystkich 
czasów. nie wiadomo, ile było pokoleń 
ludzkich od grzechu adama, aż do chwili 
przyjścia Chrystusa. nie wiadomo też, ile 
tych pokoleń bę dzie do końca świata, ale 
jeżeli każde pokolenie dorzuciło i dorzuci 
do kielicha goryczy swoje okropności 
i swoje zło - to możemy sobie wyob-
razić ogrom tej goryczy i cierpienia, 

ogrom ludzkiego 
zła, które Jezus 
bierze na siebie. 
koncentrat zła na-
pełniającego ten 
kielich staje przed 
Chrystusem i on 
do niego przytyka 
wargi. Święte 
naczynie swego 
człowieczeń stwa, 
napełnia grzechami 
wszy stkich ludzi 
wszystkich czasów.

i tu zaczyna się 
jego cierpienie, które 
Chrys tus zamyka 
w ewangelicznej 

skardze i prośbie: „Ojcze jeśli można 
niech mnie ten kielich minie” 
on woła: ojcze, czy ko nieczna jest ta 
społeczność goryczy i boleści? Czy muszę 
to wy pić? ale zaraz potem dodaje: Jeżeli 
muszę, to niech się stanie twoja wola. 
Powtarza tę modlitwę po raz drugi i 
trzeci, i wreszcie wstaje, pogodzony z 
wolą ojca nie bieskiego.

tak dokonała się owa druga komunia 
- społeczność wielkiej bole ści. obciążony 
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grzechem i przeniknięty cierpieniem, 
idzie na spotkanie swego losu. idzie na 
krzyż straszliwej męki za nas i dla nas. 
krzyż Chrystusa i wieczerza Pańska 
– to dwa na trwałe związane z sobą 
znaki bożej zbawczej obecności. nie 
można mówić o sakramencie ołtarza w 
oderwaniu od krzyża naszego zbawiciela 
Jezusa Chrystusa i nie można spożywać 
ciała i krwi Pańskiej, nie będąc w wierze 
otwartym na łaskę płynącą z Golgoty.  
można powiedzieć, że kielich ostatniej 
wieczerzy i kielich z Getsemani są ze 
sobą nierozerwalnie związane.

ale czy my to dostrzegamy? Czy my 
przystępując do sakramentu ołtarza, 
spożywając Jego ciało i krew mamy 
świadomość jego dobroci, miłości 
poświęcenia i ceny jaką za nas zapłacił? 

Czy mamy świadomość tej szczególnej 
wspólnoty, społeczności Jezusa z 
każdym z nas, w której Jezus bierze to co 
złe, nasz grzech, a daje to co dobre: swoją 
świętość. Jezus podając nam kielich z 
wieczernika, kielich komunii Świętej 
mówi: Bierzcie i pijcie, to jest krew 
moja! Ona was oczyści i uleczy! 

ale jednocześnie nie możemy 
zapominać o tym, że Jezus na krzyżu 
Golgoty wypijając kielich goryczy, 
przyjmując na siebie kielich naszych 
grzechów, jeszcze w ogrodzie Getsemani 
prosił swoich uczniów, a dziś i każdego 
dnia prosi i nas: „Czuwajcie i módlcie 
się!” Prosi nas wszystkich: bądźcie 
przy mnie, bądźcie razem ze mną!!! 
Pomyślmy: Jak my odpowiadamy na 
to Jezusowe wołanie? amen.

EMIL NOLDE - OSTATNIA WIECZERZA

Ciekawy 
jest obraz 
emila nol-
de’go, inny 
od wszyst-
kich, które 
p r z e d s t a -
wiają ten 
motyw bi-
blijny. na 
o b r a z i e 

jest ciasno, gęsto, uczniowie wręcz nie 
mieszczą się w ramach obrazu. wszyscy 
wręcz tłoczą się wokół Jezusa, chcąc być 
jak najbliżej niego i siebie nawzajem. at-
mosfera jest „duszna”, jakby coś wisiało 
w powietrzu.   to nie jest miła kolacyjka 
przyjaciół, to ostatnia wieczerza, poże-
gnanie, przed męką krzyża.

Jest w tym obrazie jeszcze coś cie-
kawego. Chodzi o Judasza, to ta czarna 
postać, czarny charakter, jedyny odwró-

cony tyłem człowiek bez twarzy. zazwy-
czaj na większości obrazów Judasz jest 
gdzieś na uboczu, tu jest inaczej – jest 
obejmowany, trzymany za rękę, jest 
wśród apostołów razem z nimi. Jakby 
uczniowie mówili: zostań z nami, nie 
odchodź… wyciągnięta obejmująca go 
ręka mówi: nie idź do kapłanów, zo-
stań…, nie wychodź…, nie rób tego…  
Judasz jest przed podjęciem decyzji, 
uczniowie chcą go swą miłością zatrzy-
mać. albo… nolde nie jest teologiem, 
jest malarzem często mówi się, że nol-
de przekracza „dogmat”, pytając: Co by 
było gdyby uczniowie przekonali Juda-
sza swoją miłością? Co by było gdyby 
Judasz został? Co by było gdyby Judasz 
nie zdradził? 

nieco światła na temat Judasza rzuca 
kolejny artykuł ks. marka Jerzego uglo-
rza pt.: „Judasz – bliźni w rozterce.” za-
chęcam do lektury.
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JUDASZ – BLIŹNI W ROZTERCE

w uporządkowanym świecie 
moralnych daltonistów, rozpoznających 
jedynie czerń i biel ludzkich postaw 
oraz wyborów, postać apostoła Judasza 
opisywana bywa wyłącznie w ciemnych 
barwach, zresztą jak gdyby zgodnie 
z słowami ewangelii wg św. Jana - 
„on więc, wziąwszy kawałek chleba, 
natychmiast wyszedł, a była noc” 013, 
30). mimo wszystko warto zachować 
wrażliwe serce i mając szeroko otwarte 
oczy, próbować rozjaśnić nieco ciemność 
nocy, w któ rą wkroczył Judasz.

tragicznej postaci apostoła, 
wydającego pocałunkiem swojego 
nauczyciela w ręce przeciwników, nie 
wolno próbować wyjaśniać tanimi 
argumentami, ale w żadnym wypadku 
nie powinno się go oceniać wbrew 
milczeniu ewangeli stów, którzy 
jedynie relacjonują przebieg wydarzeń 
z udziałem Judasza, nie podejmując 
moralnej kwalifikacji jego czynu. 
dramat człowieka, który przyczy nił 
się do śmierci sprawiedliwego Jezusa, 
powinien budzić szacunek dla wstrzą-
sających ludzkich losów i respekt wobec 
boga, wypełniającego swoje obietnice 
przez niezrozumiałe wydarzenia.

a wszystko rozpoczęło się w chwili 
powołania Judasza przez Jezusa na 
apostoła. Jego także dotyczyły słowa: 
„nie wy mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was, abyście 
szli i owoc wydawali [...]” J 15, 16). z 
wrażliwością, dostrzegającą paradoksy 
bożych wyborów (np. Jakuba - oszu-
kującego i okłamującego własnego ojca, 
albo mojżesza - człowieka, który prze-
mocą próbował stanąć po stronie dobra), 
wydaje się na miejscu postawienie 
pytania: Jaki owoc miał wydać Judasz? 
Pozostawmy je na razie bez odpowiedzi. 
niektóre pytania muszą przecież 
dojrzewać w milczeniu, świadczącym o 
sza cunku dla prawdy.

w każdym razie, po wyborze 
apostołów nastąpił szczególny czas 
bezpo średniej bliskości z nauczycielem. 
Cała dwunastka była świadkiem niezwy-
kłych czynów uzdrowiciela z Galilei 
oraz słuchała nauki mistrza, głoszonej z 
mocą (mk 1, 22). tymczasem ewangelie 
świadczą o tym, że apostołowie niestety 
nie wszystko pojmowali, doprowadzając 
nauczyciela nawet do znie cierpliwienia: 
„Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? 
Czy serce wasze jest nieczułe? macie 
oczy, a nie widzicie? macie uszy, a nie 
słyszycie? i nie pamiętacie?” (mk 8, 17n). 
Judasz nie zdradzał wtedy mniejszej od 
innych wrażliwości na głoszoną ewan-
gelię, chociaż, zapewne jak wszyscy, 
miał problemy z jej zrozumieniem. 
Ciekawym wydaje się  porównanie 
Judasza z Piotrem. z czwartej ewan-
gelii kanonicznej wynika, że podczas 
pożegnalnej wieczerzy, po umyciu apo-
stołom nóg, podając zamoczony kawałek 
chleba, Jezus wskazał na Judasza, 
że jest tym, który Go wyda. Po czym 
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ewangelista komentuje: „a zaraz potem 
wszedł w niego szatan. rzekł więc do 
niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić” 
(J 13, 27). Czyż w podobny sposób 
Jezus nie wypowiedział się o Piotrze? 
Po zapowiedzi Jezusa, że zbliża się Jego 
śmierć i zmartwychwstanie, Piotr pod-
szedł bowiem do niego i upomniał Go: 
„miej litość nad sobą, Panie! nie przyj-
dzie to na ciebie” (mt 16, 22), a wtedy 
usłyszał gorzkie słowa: „idź precz ode 
mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, 
bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o 
tym, co ludzkie” (mt 16, 23). dlatego 
nie można utrzymywać, że jedynym 
z grona apostołów, który ni czego 
nie rozumiał i poddał się wpływowi 
szatana, był Judasz. wprost przeciw-
nie, właśnie ta trójka, która miała szansę 
zobaczyć i usłyszeć więcej niż pozo stali, 
a więc Piotr, Jakub i Jan, wydaje się 
być bardziej podatna na wpływ tego, co 
ludzkie, zamiast myśleć o tym, co boskie. 
Gdy Judasz z dala obserwował przebieg 
procesu Jezusa przed sanhedrynem, 
Piotr trzykrotnie zaparł się mi strza (Łk 
22, 54-62). dlaczego więc wstawiennicza 
modlitwa Jezusa o aposto łów ocaliła 
Piotra, kuszącego samego zbawiciela, a 
Judaszowi pozwoliła odejść w noc, mrok 
ludzkiej zdrady? „szymonie, szymonie, 
oto szatan wyprosił sobie, żeby was 
przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za 
tobą, aby nie ustała wiara twoja [...]” (Łk 
22, 31 n). dlaczego Jezus w modlitwie 
nie wspomniał Judasza?

oto tajemnica bożego wyboru, 
który nie świadczy o beznadziejnym 
fatali zmie i przeznaczeniu jednych do 
wybawienia, a drugich do zatracenia. 
nic wolno formułować tak pochopnych 
wniosków. Jakże wyglądałaby wtedy 
do broć zbawiciela? Jezus nigdy nie 
wykluczył Judasza z grona dwunastu 
aposto łów. zdrajca mógł przecież 

uczestniczyć w ostatniej wieczerzy. Jemu 
także Jezus umył nogi. a gdy nadszedł 
na czele żołnierzy, którym wskazał 
Jezusa pocałunkiem, usłyszał wciąż 
to samo imię, pełne miłości i ciepła: 
„Przyjacielu, po co przychodzisz?” (mt 
26, 50). wreszcie na krzyżu umierający 
zbawiciel modlił się słowami: „ojcze, 
odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 
23, 34). i naprawdę nic nie wskazuje, 
aby ta modlitwa nie obejmowała tego, 
który co prawda zdradził Jezusa, ale 
mimo wszystko do końca pozostał Jego 
apostołem.

kto tego wszystkiego nie dostrzega 
jest jedynie fanatycznym sędzią ludz-
kich dramatów, wypranym z wszelkiej 
wrażliwości na głębię wydarzeń, któ-
rych nie rozumie nikt, poza bogiem. 
nawet diagnoza wyboru dokonanego 
przez Judasza, którą postawił czwarty 
ewangelista, przypominając chciwość 
apostoła, wydaje się być zbyt pochopną 
próbą zrozumienia człowieka, który 
zdradził Jezusa po usłyszeniu wyraźnego 
polecenia. także wiele innych hipo tez, 
próbujących wyjaśnić decyzję Judasza, 
pomiędzy którymi najczęściej poja-
wia się argument o zawiedzionych 
oczekiwaniach politycznych, nie do 
końca poważnie traktuje złożoność 
tamtego dramatycznego wyboru.

być może rzeczywiście Judasz do 
samego końca działał z pozytywnych 
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pobudek i wydając Jezusa w ręce 
przeciwników, pragnął sprowokować Go 
do odważnego wystąpienia przeciwko 
rzymskiemu okupantowi. Gdy więc 
zoba czył, do czego doprowadziła jego 
zdrada, postanowił oddać pieniądze 
i ode brać sobie życie: „zgrzeszyłem, 
gdyż wydałem krew niewinną” (mt 27, 
4). mimo wszystko, kto chce zrozumieć 
coś z dramatu człowieka, który dokonał 
błędne go wyboru i wydał na śmierć 
jedynego sprawiedliwego pomiędzy 
niesprawie dliwymi, ale później 
poznał swój grzech, musi pamiętać o 
komentarzu apostoła Piotra z dziejów 
apostolskich: „mężowie bracia! musiało 
się wypełnić Pismo, w którym duch 
Święty przepowiedział przez usta dawida 
o Judaszu, który stał się przywódcą tych, 
co pojmali Jezusa” (dz 1, 16).

istnieje też możliwość, że Judasz 
zdecydował się na zdradę, ponieważ od-
czuwał złość na Jezusa, który zamiast 
dosiąść pięknego konia i wjechać do 
Jerozolimy na podobieństwo zwycięskich 
wodzów, aby poderwać do powsta nia 
tłumy zgromadzonych w niej pątników, 
usiadł na osiołka, zwierzę symbo lizujące 
łagodność. rozgoryczony i zawiedziony 
wydał więc mistrza w ręce sanhedrynu. 
takie rozwiązanie problemu Judasza 
wydaje się bardzo logiczne, przekonujące 
i pasujące do społeczno-politycznej 
sytuacji tamtych czasów. a jed nak nie 
można mieć całkowitej pewności, że 
zdradził, ponieważ zaangażował się w 
inne rozwiązanie problemu wybawienia 
izraela. Przecież pozostali apo stołowie 
także nie ustrzegli się fascynacji 
przemocą.

zapewne te oraz inne hipotezy w 
jakiejś mierze rozjaśniają tajemnicę tra-
gicznej decyzji, podjętej przez Judasza, 
ale na pewno nie są w stanie rozwiać 
wszystkich wątpliwości, rodzących 

się przy uważnej lekturze ewangelii. 
w każ dym razie, spłycając złożone 
mechanizmy ludzkich wyborów, próbują 
raz na zawsze zamknąć problem ludzi 
bezbożnych, żyjących w kłamstwie i 
pożądliwości, czyniąc to w taki sposób, 
że w końcu byłoby trzeba zwątpić w siłę 
bożej miłości, przezwyciężającej ludzki 
grzech i śmierć.

dlatego warto powrócić do pytania, 
postawionego na wstępie: do jakiego 
owocowania został wybrany Judasz? 
Czy jesteśmy w stanie udzielić na nie 
odpowiedzi, nie usprawiedliwiając 
grzechu Judasza, ale też nie wysyłając 
go na samo dno piekła? zachowując 
rozsądek można przecież przyjąć, że 
również bez pomocy Judasza przeciwnicy 
zdołaliby Jezusa pochwycić i osądzić. 
apo stoł co najwyżej ułatwił im zadanie. 
Pieniądze też nie stanowiły dla niego 
wartości nadrzędnej, skoro je oddał. w 
końcu nie stracił sumienia. odebrał sobie 
życie, ponieważ poznał, że wyrządził 
Jezusowi wielką krzywdę. Judasz jest 
więc postacią dramatyczną, a przez to 
podobną każdemu człowiekowi, ale nie 
przegraną, odsuniętą sprzed oblicza 
łaskawego boga i przeznaczoną piekłu.

zło, wyrządzone Jezusowi przez 
Judasza wydaje się być stosunkowo 
łatwe do opisania i osądzenia. a jednak 
człowiekowi nie wolno o nim decydować, 
chociażby ze względu na szacunek wobec 
ewangelii, która wcale nie rozjaśnia losu 
Judasza, a raczej przeciwnie, zakrywa 
jego tajemnicę wśród trudnych do 
pogodzenia przeciwieństw i zamierzonych 
niedopowiedzeń. naprawdę warto 
zachować wyczulone i wrażliwe sumienie 
na ludzkie dramaty, których najtra-
giczniejszym przykładem jest zdrada 
Judasza. Przecież poznawszy swój grzech 
i rozumiejąc, że mistrza śmierć już nie 
minie, był raczej gotów także umrzeć. 
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Śmierć Judasza zbiega się ze zbawczą 
śmiercią Jezusa Chrystusa. Czy wobec 
tego faktu można przejść obojętnie? 
Pozostaje nadzieja, że zbawiciel umarł 
także za swojego apostoła, który co 
prawda zdradził, ale przecież uczynił to, 
mając wyraźną zgodę mistrza. oto jakiś 
jaśniejszy sens gotowości Judasza, aby 
odejść w noc, zanim zwyciężyła światłość 
Golgoty, którego nie wolno lekcewa żyć! 
być może Judasz był wówczas jedynym z 

grona apostołów, który był zdolny wejść 
w tę noc, która stała się matką jasności?

kto zadumał się nad zdradą Judasza, 
niech nigdy nie zapomni słów, które zaraz 
po jego wyjściu z wieczernika i wejściu w 
noc zdrady wypowiedział Jezus: „teraz 
został uwielbiony syn Człowieczy i bóg 
został uwielbiony w nim” (J 13, 31). Gdy 
Judasz odszedł w ciemność, nastała 
godzina jasności bożej chwały.

ks. marek Jerzy uglorz

DZIECI MAJĄ SKRZYDŁA…

nie dotykaj, zbrudzisz się. nie 
wspinaj się tam, spadniesz. nie biegnij 
bo się przewrócisz. nie mów tak, wcale 
tak nie myślisz. nie zadawaj się z nim, 
bo ściągnie Cię na złą drogę. nie próbuj, 
bo zmarnujesz czas i pożałujesz. nie 
staraj się, tylko się rozczarujesz…

Jestem ciekawy świata, ale muszę 
zdusić w sobie tą ciekawość, 
bo ważniejsze jest żebym wyglądał 
nienagannie. byłbym najszczęśliwszy na 
świecie wiedząc jak świat wygląda z innej 
perspektywy, poczułbym się taki silny 
i odważny, ale zostanę tu gdzie jestem 
bo jestem za słaby, nie dam sobie 
rady. biegając czuję się szybki i mocny, 
czuję że żyję, że panuję nad swoim ciałem, 
ale upadek jest najgorszym co może mi 

się przytrafić, nie potrafiłbym wstać 
i iść dalej, nie mam takiej mocy, 
załamałbym się. Jestem taki wściekły na 
kaśkę, chciałbym jej powiedzieć co myślę i 
czuję, ale ja wcale nie myślę i nie czuję, 
tak mi się tylko wydaje, powinienem 
myśleć i mówić to, co wypada. 

lubię wojtka, ale skoro on popełnia 
błędy to muszę się trzymać od niego 
z daleka, jestem za słaby by 
powiedzieć nie, nie mam swojego 
zdania, na pewno wpadłbym w 
tarapaty. marzę o studiowaniu prawa, 
ale czas o tym zapomnieć, mam 
tylko czwórkę z historii, nie jestem 
ani wystarczająco dobry ani 
zdeterminowany by to poprawić, nie 
dla mnie takie wysokie loty. nawet jeśli 
się dostanę na te studia to i tak pewnie 
nie dam rady ich ukończyć. wybiorę 
coś łatwiejszego, na miarę moich 
marnych możliwości…

Już od narodzin naszych dzieci 
i przez każdy kolejny etap ich życia 
jednym z wyrazów miłości ku nim jest 
chęć rozpostarcia płaszcza ochronnego 
nad ich zawsze maleńkimi główkami, by 
nie cierpiały, by było im  łatwiej, lepiej, 
bezpieczniej.  Próbujemy na swój własny 
sposób ochronić nasze pociechy przed 
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dzieciom kamieni spod nóg, bo gdy 
dorosną, potkną się o ziarenka piasku.” 

dzieci mają skrzydła, które pozwalają 
im podążać przez świat odważnie z 
podniesioną głową. Potrafią z dumą 
się cieszyć ze swoich sukcesów, dążyć 
do spełnienia marzeń i je spełniać. 
tylko pozwólmy im na to, w granicach 
rozsądku.  nasze anioły patrząc w niebo 
widzą watę cukrową i tęczę - mieniący 
się kolorami cud na niebie, a nie parę 
wodną czy wielobarwny łuk powstający 
w wyniku rozszczepienia światła. 
tłumacząc im świat nie gaśmy w nich tej 
iskry zachwytu. bo czyż to rozszczepienie 
światła to jednak nie jest cud? Pozwólmy 
im latać, nie podcinajmy im skrzydeł bo 
już na zawsze pozostaną uwiezieni w 
sobie samych. Czyż Pan bóg, najbardziej 
kochający i najtroskliwszy z ojców 
nas ogranicza? Czy chroni nas przed 
każdym upadkiem? Czy pozostawia nas 
bez wyboru? Jego mądra miłość do nas 
wypełniona jest wolnością. nigdy się 
nie narzuca, ale zawsze czeka w pobliżu 
z wyciągniętą dłonią. niech dobry bóg, 
będzie w swej troskliwości naszym 
największym wzorem wychowawcy i 
niech będzie dla nas siłą w codziennym 
zmaganiu się z lękiem o nasze dzieci.

edyta badura

MIĘDZY NAMI – KOBIETAMI
 NA WIOSNĘ – KILKA SŁÓW O MIŁOŚCI. 

UWIODŁEŚ MNIE… A JA? POZWOLIŁAM SIĘ UWIEŚĆ

siedzisz w kinie, oglądasz film. Śmie-
jesz się i płaczesz; wzruszasz i złościsz 
na przemian. Grasz w tym filmie jedną z 
ról. szok? to nie pomyłka! obserwujesz 
siebie. obserwujesz innych. „to ja” – my-
ślisz, „to on, to ona?”. widzisz swój dom, 
cały swój świat, całe swoje życie… „a więc 

niebezpieczeństwami tego świata, przed 
błędami, które mogą je srogo kosztować. 
kieruje nami troska zbudowana na 
własnych doświadczeniach i wiedza o 
niebezpieczeństwach jakie czyhają na 
dzieci i młodzież w tym świecie, kieruje 
nami miłość i strach. Często nie zdajemy 
sobie sprawy jak te pełne troski zwroty 
podcinają skrzydła naszym aniołom. 
wprowadzają je w błąd deptając 
poczucie wartości, wiarę w siebie, 
poczucie mocy i pewności siebie. dzieci 
wyrastają w przekonaniu, że nie są 
wystarczająco dobre, że nie dadzą sobie 
rady z czekającymi na nie wyzwaniami 
i przeciwnościami. Często wyrastają 
na osoby zalęknione, niespełnione, na 
asekurantów zawsze tchórzliwie stojących 
u progu swoich marzeń... „nie zabierajmy 

to tak?” – myślisz. może jesteś główną bo-
haterką w tym filmie, a może grasz jedną 
z wielu podrzędnych ról? nieważne. waż-
ne, że nagle gaśnie światło; ktoś odcina 
prąd. koniec filmu. „Co się stało? Co się 
dzieje?” – myślisz. „to nie tak miało być, 
nie tak… Światło!” – krzyczysz. „Światło!” 



13      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018       

i nic. Cisza…, o czym myślisz? o rzeczach 
dla ciebie ważnych? o sprawach, które 
w filmie nie załatwiłaś, nie doprowadzi-
łaś do końca… myślisz o sobie? nie! my-
ślisz o innych… o tych, których kochasz… 
reszta się nie liczy. rozglądasz się wko-
ło… szukasz znajomych twarzy… szukasz 
bliskich Ci osób… tak? szukasz tych, 
których kochasz i którzy Ciebie kocha-
ją. i choć miłość ma wiele twarzy (męża, 
ojca, kolegi z pracy…), to jednak „boże 
ratuj!” najczęściej wyrywa Ci się z piersi. 
no cóż… wszystkie potrzebujemy kogoś, 
kto jest niezawodny. tak! Potrzebujemy 
kogoś, kto był 
i jest dla nas 
zawsze cierpli-
wy i dobry. nie 
zazdrości nam, 
nie udowadnia 
swojej wyższo-
ści, nie lekce-
waży naszego 
zdania. kogoś, 
kto nigdy nas 
nie zawiódł, nie 
zachował się względem nas nieprzyzwo-
icie, nie wpadał w złość z byle powodu, 
nie wypominał nam naszych błędów. ni-
gdy nas nie oszukał i był zawsze z nami 
szczery. Chronił nas, stawał zawsze po 
naszej stronie, ufał nam i zawsze dobrze 
nam życzył. i co najważniejsze? Jest na-
dal z nami pomimo wszystkich naszych 
porażek, wad, ograniczeń (zob. hymn o 
miłości: 1 kor. 13, 4-7).

taki jest właśnie nasz bóg i żaden 
człowiek nie jest w stanie mu dorównać. 
w biblii czytamy: „bóg jest miłością”. on 
nas kocha i zbawia, więc możemy dzielić 
się Jego miłością z innymi. a Jego miłość 
jest czymś, co da się zobaczyć. w końcu 
pierwszych Chrześcijan rozpoznawano 
po miłości, mówiono o nich: „Patrzcie, 
jak oni się miłują”. tak, więc miłość wi-

dać w naszym zachowaniu, sposobie, w 
jaki traktujemy innych ludzi. możemy 
określić ją, jako przyjaźń, przywiązanie, 
poświęcenie, wzajemną troskę, ale przede 
wszystkim, jako pragnienie bliskości, 
czułości, jedności; chęć dzielenia swoje-
go życia z drugim człowiekiem. Gdzie jest 
prawdziwa miłość, tam jest też wzajemna 
życzliwość? i to jest chyba najważniejsze? 

nie ma niestety na tym świecie takie-
go dobra, do którego nie przyczepiłoby 
się jakieś „anty-dobro”. bo dobro jest 
sobą, zło musi je udawać… inaczej nie 
dałybyśmy się nabrać. nie bez powodu 

biblia nazywa 
diabła „ojcem 
k ł a m s t w a ” . 
dlatego tak 
często mylimy 
kochanie z po-
żądaniem. no 
cóż… żądza 
zachłannie gar-
nie wszystko 
do siebie. Chce 
mieć wszyst-

ko i wszystkich na własność - tu i teraz. 
ale potrzebę miłości nie da się zaspokoić 
w ciągu „pięciu minut”. i często nawet 
po najbardziej namiętnej nocy pozosta-
je nad ranem tylko dwoje samotnych, 
szukających samozadowolenia ludzi. 
w rezultacie prawdziwa miłość staje się 
niemożliwa. Przychodzi pustka, budzą 
się twory naszej wyobraźni… Pojawia się 
zazdrość, złośliwość, wzajemna niechęć. 
a to cechy iście diabelskie. tak przecież 
reaguje diabeł na widok dziejącego się 
dobra - szaleje ze złości! dlatego czło-
wiek prędzej czy później ucieknie od ta-
kiej toksycznej relacji. bo każdy chce być 
wolny. i w tej wolności chce kochać i być 
kochanym. ku wolności wyswobodził 
nas już Jezus! to właśnie wolność jest 
dowodem miłości. bo prawdziwa miłość 
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nie jest egoistyczna. wręcz przeciwnie. 
Pozwala drugiemu człowiekowi żyć swo-
im życiem i cieszy się jego szczęściem. 
nawet…, gdy to szczęście nie przynosi 
żadnej korzyści kochającemu. toteż mi-
łość nie zazdrości, nie przyjmuje postawy 
roszczeniowej. za wszystko jest wdzięcz-
na i za wszystko dziękuje. akceptuje i ko-
cha siebie. ale nie tylko siebie! akceptuje 
i kocha innych, takimi, jakimi są, jakimi 
Pan bóg ich stworzył. nie chce ich zmie-

niać na siłę. Ciągle zastanawia się:, „Co ja 
mogę zrobić dla Ciebie?”, a nie czeka, co 
inni zrobią dla niej. bo prawdziwa miłość 
uszczęśliwia siebie poprzez… uszczęśli-
wianie innych. taka jest właśnie natu-
ra miłości. dlatego, choć nasi najbliżsi 
dalecy są ideału – warto kochać. bo to 
miłość nadaje sens naszemu życiu. spra-
wia, że każdego ranka wstajemy z łóżka 
i mamy energię potrzebną do działania. 
wiem, że często same z siebie kochać nie 
jesteśmy w stanie. Pamiętajmy jednak, 
że bóg, który nas zna, wie o nas wszystko 
i kocha nas w sposób doskonały, może 
wlać w nasze serca, taką miłość do siebie 
i do innych, jaką on sam do nas żywi. i 
chwała mu za to! Pozwólmy, więc uwieść 
się Jego miłości i powtórzmy za Jeremia-
szem „uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwo-
liłem się uwieść” (Jr. 20,7).                                                                               

krystyna lazar

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

Z ŻYCIA CHÓRKU DZIECIĘCEGO
Czas szybko mija, z wakacji pozostały miłe wspomnienia, którymi dzielimy się na 

pierwszej wrześniowej próbie chórku. Cieszymy się z nowych dzieci, które dołączyły 
do  chórku, są nimi: Cieślar ksawier, moskała ala, bukała wiktoria, szczypka Paulina, 
samosiuk marta, skrzypiec zuzia. życzymy wam wiele radości z śpiewania dla Pana.

w Święto żniw z pełnymi ko-
szykami idziemy do kościoła by 
podziękować bogu za tegoroczne 
obfite plony. „dziękuję ojcze za 
każdą kromkę chleba, za wszelką 
żywność co dajesz nam. w miło-
ści swojej  nas nosisz na swych 
rękach. dziękuję ojcze za wszyst-
ko”. to słowa nowej skompono-
wanej pieśni, przez którą chcemy 
wyrazić bogu naszą wdzięczność 
za Jego niezgłębioną miłość. 
nadszedł znów październikowy 
dzień, a z nim Święto reformacji. 
słowami pieśni i wierszami dzię-



15      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018       

kujemy bogu za dzieło reformacji, chcemy się uczyć od marcina lutra odwagi by 
zawsze bez względu na okoliczności stawać w obronie prawdy i dobra. rozpoczy-
namy ćwiczenie programu na Gwiazdkę, Święta, to piękny czas, śpiewamy kolędy, 
które wszyscy bardzo lubimy. wszystkie te pieśni zwiastują nam radosną nowinę, w 
betlejem przychodzi na świat zbawiciel, nasz odkupiciel. biją dzwony, biją dzwony, 
głoszą nam radosną wieść, że zbawiciel zszedł na ziemię aby pokój ludziom nieść. to 
jedna z pieśni która stawia nam pytanie, czy nasze serce otworzyliśmy i przyjęliśmy 
ten największy dar? końcem grudnia stajemy znowu na scenie Cieszyńskiego teatru, 
a to zawsze wielkie wyzwanie dla nowych dzieci. Po raz pierwszy na scenie Cieszyń-
skiego teatru stanęli: samosiuk marta, skrzypiec zuzia, moskała ala, Cieślar ksa-
wier. dziękujemy naszym solistom: Jakubowi dziadeckiemu, ani sztwiertnia, Julii 
szwed za deklamowane słowo, Julii drużkowskiej, najmilce brudny, Julii Pisiut, 
weronice Cieślar, Jędrkowi kurdun za piękną grę na gitarze. dziękujemy naszym 
aktorom: ani twardzik, wiktorii szalbot, Julii Pisiut, adasiowi starzec, ksawieremu 
Cieślar, Jakubowi dziadeckiemu za piekne odegranie scen do pieśni Pasterze strzegli 
swoich stad. wszystkim dzieciom, całemu chórkowi dziękujemy za wykonane pieśni 
w Cieszyńskim teatrze. życzymy wam dalszej wytrwałości w śpiewaniu na chwałę 
Pana.

Chcemy też serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za wzajemną współpra-
cę i za pomoc w dowozie dzieci do teatru. życzymy wam bożego błogosławieństwa 
na każdy dzień nowego roku.

halina macura i Joanna starzec

EPIFANIJNY KONCERT KOLĘD
w święto epifanii 6 stycznia po 

raz kolejny kolęda zawitała do nasze-
go cisownickiego kościoła. wspania-
ły program rozpoczął Chór wyższo-
bramski z Cieszyna, pod dyr. Piotra 
sikory, który zaprezentował piękne 
kolędy w tym „kantatę na boże na-
rodzenie”. Po swoim występie Chór 
wyższobramski musiał szybciutko 
nas opuścić, aby zdążyć na kolejny 
koncert do kościoła Jezusowego w 
Cieszynie. my zaś mogliśmy wsłuchać 
się w śpiew naszego chórku dziecię-
cego który prowadzą panie: halina 
macura i Joanna starzec oraz chóru 
parafialny pod dyrekcją p. wiesława Jakubika. Pomiędzy występami ks. m. twardzik 
wygłosił rozważanie którego motywem przewodnim było epifanijne przedstawienie 
bez królów w roli głównej. każdy z nas bowiem powinien być królem, który coś Je-
zusowi ofiaruje. w mgnieniu oka minęło około półtorej godziny śpiewania i grania 
dla naszego boga. Pełni wrażeń, napełnieni bożym pokojem i radością rozeszliśmy 
się do swoich domów.   
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WALENTYNKOWE SPOTKANIE MAŁŻEŃSTW 
Z CIESZKĄ I TOMKIEM ŻÓŁTKO

w sobotę 17 lutego odbyło się w 
naszej parafii walentynkowe spotka-
nie małżeństw, w którym gośćmi byli 
Cieszka i tomek żółtko. super spo-
tkanie, na którym oj działo się, gdyż 
było dużo miłości. ale po kolei. ks. 
marek twardzik przywitał wszystkich 
serdecznie i wprowadzając nas w at-
mosferę… miłości przytoczył szereg 

sentencji dotyczących miłości. 
następnie tomek żółtko, muzyk, 
gitarzysta, kompozytor, poeta… 
w ok. 40 minutowym programie 
śpiewał i recytował oczywiście o 
miłości. Później Cieszka, aktorka 
związana z Chrześcijańskim stu-
dium teatru ruchu – sztukmisja 
podzieliła się bardzo wartościowymi przemyśleniami dotyczącymi miłości małżeń-
skiej. bardzo ciekawym było stwierdzenie, że w małżeństwie każdy musi dawać i ko-
chać nie po 50 %, ale każdy na 100%. bardzo cenne!!! Później był czas na rozmowy i 
mały poczęstunek. na zakończenie panowie obdarowali swe wybranki, kochane żony 
pięknymi czerwonymi różami. był to bardzo miły i miłosny wieczór.  

DIECEZJALNY ZJAZD KONFIRMANTÓW
niemal 300 konfirmantów z diecezji cieszyńskiej, w tym i nasi cisownicy kon-

firmanci wzięli udział w ii diecezjalnym zjeździe konfirmantów 24 lutego 2018 
roku w bielsku-białej. zjazd odbywał się pod hasłem: „wierzę”. Po powitaniu na 

auli towarzystwa szkolnego im. m. 
reja uczestnicy zostali podzieleni na 
18 grup. każda z nich musiała przejść 
przez 6 interaktywnych stacji, przy-
gotowanych przez duchownych die-
cezji, w ramach których poznawali 
poszczególne treści wyznania wiary 
– dotyczące boga stworzyciela, oso-
by Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i 
zmartwychwstania, ducha Świętego, 
kościoła oraz królestwa niebieskie-
go. Po południu konfirmanci wzięli 
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udział w grze terenowo-integracyjnej, wykonując 30 różnorodnych zadań.
Podczas zjazdu odbyło się także spotkanie dla rodziców konfirmantów, które pro-

wadził bp adrian korczago. omawiając iii artykuły wyznania wiary wskazywał w jaki 
sposób mogą być one pomocne w codziennym zmaganiu się z życiową rzeczywistością.

Podsumowania całej tematyki dokonał w kościele zbawiciela ks. marek michalik, 
który tłumaczył konfirmantom i ich rodzicom, że wiara nie dotyczy jedynie niedzieli 
i czasu spędzonego w kościele, lecz może być widoczna na co dzień w szkole, w miej-
scach pracy. młodzież została zaproszona do większego zaangażowania w życie parafii. 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2018
Po raz kolejny pierwszy piątek marca 

obchodzony był we wszystkich kościo-
łach chrześcijańskich na całym świecie 
jako Światowy dzień modlitwy. Przygo-
towaniem i opracowaniem liturgii tego 
szczególnego dnia zajmują się kobiety 
- w tym roku uczyniły to chrześcijanki 
z surinamu. w naszym ciswnickim ko-
ściele po raz 7 obchodzony był Światowy 
dzień modlitwy. Podczas nabożeństwa 
liturgię, która przebiegała pod hasłem 
,,wszystko co bóg stworzył jest dobre” 
prowadziły nasze panie: henryka szarzec, Joanna Jakubik, katarzyna twardzik, iza-
bela machalica oraz beata szwed. kazanie wygłosiła diakon karina Chwastek – ka-
mieniorz z Goleszowa.  

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli do sali parafialnej, gdzie nasza ka-
techetka Gabriela sikora przybliżyła nam surinam jako kraj, ale także jako miejsce 
życia i pracy surinamskich kobiet. Ciekawa prelekcja przeplatana była pięknymi 
zdjęciami z tego egzotycznego dla nas kraju. Po prelekcji przyszła kolej na degustację 
potraw kuchni z surinamu. był to dla nas wszystkich wyjątkowy czas ze słowem bo-
żym, modlitwą i przeżywaną wspólnotą z chrześcijanami z surinamu. 

REKOLEKCJE WIELKA-
NOCNE DLA UCZNIÓW 
w dniach od 12 do 14 marca w 

parafii naszej odbywały się reko-
lekcje dla uczniów szkoły Podsta-
wowej. w tym roku dwa dni, czyli 
2/3 rekolekcji prowadzili pracow-
nicy Centrum misji  i ewangeli-
zacji. zajęcia były prowadzone w 
dwóch grupach: młodszej i star-
szej. ostatni dzień grupa młodsza 
rywalizowała w konkursie wiedzy 
biblijnej zaś grupa starsza ogląda-
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ła film dotyczący ostatnich dni życia Jezusa. myślę, że był to owocny i radosny czas 
spędzony na poznawaniu bożego słowa, modlitwie i pogłębianiu swej wiary. 

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH
Czas Pasji sprzyja refleksji. to czas zasta-

nowienia się nad naszą wiarą, nad naszym 
życiem z bogiem. temu też miały służyć zor-
ganizowane na naszej parafii Pasyjne dni 
skupienia, takie wewnętrzne, duchowe reko-
lekcje. nasz gość ks. Janek kurko, każdego 
dnia tj. 16 i 17 marca, zabierał nas z wizytą 

do koryntu. na przykładzie tego 
zboru i jego problemów omawiał i 
pokazywał jak powinien funkcjo-
nować i czym się charakteryzo-
wać każdy współczesny zbór oraz 
my jako Ci, którzy go tworzą. mu-
zycznie, pierwszego dnia mogli-
śmy usłyszeć nasz chór parafialny, a drugiego dnia zespół hosanna z Goleszowa. my-
ślę, że był to dobry czas refleksji nas samym sobą, nad naszą wiarą i naszym życiem..      

NAGRODZONO MIESZKAŃCÓW CISOWNICY
– NASZYCH PARAFIAN

23 listopada 2017r w katowicach 
podczas Forum sołtysów podsumo-
wano konkurs: „Piękna wieś wo-
jewództwa śląskiego”. trzydzieści 
cztery gminy zgłosiły 52 projekty do 
oceny konkursowej w pięciu katego-
riach: najpiękniejsza wieś, zagroda /
gospodarstwo/, najlepsze przedsię-
wzięcie odnowy wsi, strona interneto-
wa sołectwa, przedsięwzięcie popula-
ryzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje. 
Gospodarstwo Justyny i Janusza Gaj-
dziców z Cisownicy zdobyło drugie 
miejsce w kategorii zagroda. izba 
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Pamięci Jury Gajdzicy prowadzona przez rodzeństwo henrykę i Jerzego szarców 
otrzymała wyróżnienie w kategorii przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy 
i zwyczaje. 

Państwo Gajdzicowie, henryka szarzec, wójt Gminy Goleszów krzysztof Glajcar 
oraz sołtys Cisownicy karol macura odebrali nagrody z rąk wiceprzewodniczących 
sejmiku województwa śląskiego sylwii Cieślar i Janusza wita oraz wicemarszałka 
województwa stanisława dąbrowy. 

Państwo Gajdzicowie prowadzą gospodarstwo rolne od 1999r. zajmują się ho-
dowlą bydła mlecznego. dbając o rozwój swojej działalności pozyskują unijne środki 
np. na modernizację parku maszynowego. izba Pamięci Jury Gajdzicy upamiętnia 
postać chłopskiego bibliofila, pamiętnikarza i właściciela pierwszego włościańskiego 
exlibrisu w Polsce. izbę można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu terminu / 662 
223 617/.

FINAŁ KONKURSU BIBLIJNEGO SOLA SCRIPTURA
w sobotę, 17 marca w bielsku odbył się 

finał ogólnopolskiego konkursu biblijnego 
„sola scriptura”. wysokie 5 miejsce w swo-
jej grupie wiekowej zajął wiktor brudny z 
kl. Vi, zaś laureatem został szymon kluz, 
uczeń iii klasy gimnazjum. zaś w reforma-
cyjnym konkursie plastycznym na wspa-
niałym drugim miejscu podium stanęła 
Jadwiga Choroba z klasy ii. bardzo wysoki 
poziom konkursu obliguje nas wszystkich 
do szczerych gratulacji  oraz życzeń kolej-
nych sukcesów w następnych latach.  
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Spróbujcie odszyfrować jeden z wersetów biblijnych,  
posługując się poniższym kodem. Powodzenia! 

A C D E I J K L Ł M N Ę 
            
Ń O Ó P R S T U W Y Z  
           

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
……………………………… 
 

 

 

Te wspaniałe słowa są tegorocznym psalmem niedzieli wielkanocnej. 
Wskazują nam, że możemy cieszyć się wyjątkowym dniem, który dał nam Bóg. 
Na pewno takim dniem jest niedziela zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale czy 
tylko ten jeden dzień jest dniem, w którym mamy się radować? Nie! Każdy 
dzień naszego życia jest wyjątkowym darem od Pana Boga, dlatego powinien 
być wypełniony radością, że jest to dzień, który właśnie TOBIE Pan zechciał 
podarować. Może w tym dniu będzie padał deszcz i nie będziesz mógł pójść na 
boisko pograć w piłkę, może pokłócisz się z koleżanką, może w szkole 
dostaniesz gorszą ocenę. Ale może też wygrasz zawody sportowe, dostaniesz 
wymarzony prezent albo spędzisz miły czas w gronie przyjaciół. Najważniejsze 
nie jest to, co cię spotka. Najważniejsze jest to, że bez względu na to, czego 

Kącik dla   
dzieci 

118, 24 
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doświadczysz Bóg jest z Tobą! Pamiętaj więc, żeby za każdy dzień 
podziękować Bogu. 

Gdy cieszycie się ze zmartwychwstania Pana Jezusa, zastanawiacie się 
może, kto jako pierwszy poznał radosną nowinę o powrocie Zbawiciela do 
życia? Były to kobiety. Według ewangelisty Mateusza były to Maria Magdalena 
i druga Maria. Marek napisał, że Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome 
pierwsze dotarły do grobu. Łukasz stwierdza, że były to Maria Magdalena, 
Joanna, Maria - matka Jakuba i inne kobiety. A Jan mówi o Marii Magdalenie 
jako tej, która pierwsza zobaczyła otwarty grób. Ale kobiety w czasach, które 
znamy z Biblii, nie miały łatwego życia. 

Żydowskie kobietymiały mniejsze prawa niż mężczyźni, porównywalne 
do praw dzieci czy niewolników! Dziewczynki nie chodziły do szkół, nie mogły 
zdobywać wykształcenia. Kobiety kojarzyły się wtedy tylko z prowadzeniem 
domu czy wychowaniem dzieci. Po ślubie stawały się całkowicie zależne od 
męża, były jego własnością. Dla mężczyzny niestosowne było nawet 
rozmawianie z kobietą w miejscu publicznym, czyli tam, gdzie mógł go 
zobaczyć ktoś inny. Potraficie to sobie dzisiaj wyobrazić? Dziewczynki czy 

Pokoloruj obrazek
z Jezusem. 

Niech każdy pasek za 
Panem będzie 

w innym kolorze.



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018     22  
 
 

kobiety nie mogą robić tego samego, co chłopcy i mężczyźni. Czy tak samo 
kobiety traktował Pan Jezus? Oczywiście, że nie! Dla Boga wszyscy byli i są tak 
samo ważni. W Biblii możemy znaleźć wiele postaci kobiet, które są dla nas 
przykładem wiary i powierzenia swojego życia Bogu, których nasz niebieski 
Ojciec nie opuścił nawet w najtrudniejszych chwilach życia. 
Bóg:

 wsparł Hagar na pustyni czy Noemi gdy została sama – bez męża 
i synów, dając jej towarzystwo Rut; 

 dał odwagę królowej Esterze, żeby mogła ocalić swoich rodaków;
 obdarzył mądrością prorokinie: Deborę, Chuldę, Annę;
 stawia nam za przykład do naśladowania w wierze Loidę, Eunikę czy 

Lidię;
 pokazuje nam matki, oddane w miłości do swoich dzieci: Jochebed, 

Elżbietę, Annę. 
Wśród biblijnych bohaterek możemy znaleźć również Ewę, Sarę, Rebekę, 
Rachab, Abigail, Marię, Martę, Tabitę, Marię Magdalenę, Lidię, Pryscyllę ale 
i te bezimienne, na przykład córeczkę Jaira czy Samarytankę. Oczywiście 
historię każdej z nich możecie przeczytać w Piśmie Świętym. Warto!

 

Pokoloruj obrazek.

Wpisz poniżej autora 
Ewangelii, który 

wymienia imiona trzech 
kobiet, które przyszły do 

grobu Jezusa. 
Odpowiedź znajdziesz 

w tym kąciku.

……………..
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Spróbujcie znaleźć w rozsypance literowej imiona biblijnych bohaterek: 
MARTA, MARIA, ESTERA, CHULDA, ABIGAIL, ORPA, RUT, NOEMI, 

DEBORA, RACHAB, JOCHEBED, REBEKA, HAGAR, SARA, EWA, ANNA 
Imiona te są zapisane poziomo, pionowo lub wspak, mogą się też przecinać! 
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POZNAJ BOGA – JEGO OBRAZ 

Co przychodzi nam na myśl, kiedy 
słyszymy, a może sami zadajemy sobie 
nieraz pytanie: jaki jest bóg? może po-
jawiają się obrazy z ewangelii, gdzie 
utrwaliła się nam  postać Jezusa w róż-
nych sytuacjach. może wyobrażamy go 
sobie jako surowego ojca, który przypa-
truje się nam w milczeniu. a może po-
winien być podobny do św. mikołaja i 
spełniać wszystkie nasze zachcianki. są 
i tacy, którzy uważają, że jeżeli w ogóle 
istnieje to jest zbyt zajęty ważniejszymi 
sprawami niż nasze codzienne życie. z 
pewnością próbujemy 
wyobrazić Go sobie na 
sposób ludzki. Jednak 
nasze rozumowanie i 
pojmowanie jest ogra-
niczone, a bóg jest nie-
pojęty. nie możemy Go 
zredukować do żadnej 
definicji ani zamknąć 
w pudełku naszego wy-
obrażenia. on jest po-
nad wszelkim naszym 
wyobrażeniem i ponad 
wszelką naszą wiedzą. a jednak bóg nie 
chce być dla nas tajemnicą i wybrał dro-
gę dla nas do poznania siebie. ale i tak 
cząstkowa będzie nasza wiedza i cząstko-
we poznanie. bóg stworzył nas do relacji 
do bliskiej więzi z sobą i z drugim czło-
wiekiem. nie możemy żyć w izolacji i być 
szczęśliwi i spełnieni. nasze więzi stano-
wią o sensie naszego istnienia. aby zaist-
niała i rozwijała się jakakolwiek relacja 
osoby zaangażowane muszą poznawać 
się wzajemnie. bóg pragnie być czymś 
więcej niż tylko prawdą na kartce papie-
ru. on chce stawać się żywy w naszym 
codziennym życiu i doświadczeniu. Po-
nieważ jest naszym stworzycielem, zna 

nas doskonale. zna najmniejszą cząstkę 
naszego ciała i najmniejszy szczegół na-
szego życia. wie jakich dokonamy wybo-
rów i zna każdy nasz dzień, który jeszcze 
nie zaistniał. a nam objawia się  poprzez  
stworzenie, Pismo i swojego syna Jezu-
sa Chrystusa. i w tym znajdziemy Jego 
odpowiedź na nasze pytania: Jaki jesteś 
boże? „Bo niewidzialna jego istota, to 
jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą 
być od stworzenia świata oglądane w 
dziełach i poznane umysłem, tak iż nic 
nie mają na swoją obronę”/ rz1,20/.

biblia rozpoczyna się 
słowami: „Na początku 
Bóg stworzył niebo i zie-
mię”. bardzo jasno i kon-
kretnie ogłasza, że cały 
wszechświat i wszystko 
co w nim jest zostało 
stworzone przez boga 
o nieskończonej mocy i 
mądrości. „Bez niego nic 
nie powstało, co powsta-
ło”/ J1,3/. Patrząc na 
cały otaczający nas świat 

i zachwycając się jego pięknem i funk-
cjonalnością możemy zobaczyć genial-
nego konstruktora, ponieważ „niebiosa 
opowiadają chwałę Boga, a firmament 
głosi dzieło Jego rąk” /Ps 19,2/. to on 
„wyznacza liczbę gwiazd” /Ps 147,4/ i 
„w jego ręku jest życie wszelkiego stwo-
rzenia” /hi 12,10/. Jednak przez całą 
historię ludzkości proponowane były i 
nadal są inne punkty widzenia na stwo-
rzenie. Chociaż wiele teorii i hipotez ule-
gło zmianie na wskutek współczesnych 
osiągnięć nauki, to  dla wieku ludzi, w 
tym naukowców bóg stworzyciel jest 
zbyt abstrakcyjny. Ponieważ bóg poprzez 
swoje stworzenie nie tylko objawia swoje 
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atrybuty, ale ma coś bardzo ważnego do 
powiedzenia o nas. a to jest często trud-
ne do przyjęcia. współczesne odkrycia z 
zakresu biologii molekularnej potwier-
dzają słowa Psalmisty: „Wysławiam cię 
za to, że cudownie mnie stworzyłeś”. 
Fascynującym przykładem jest cząstecz-
ka dna. wydajność dna jako nośnika 
informacji jest 45 bilionów razy bardziej 
wydajna niż urządzenia elektroniczne 
najwyższej technologii światowej. na 
przestrzeni wieków było i jest wielu wy-
bitnych naukowców, którzy byli głęboko 
wierzący: sir isaac newton - kiedy badał 
ruch planet powiedział: „ten najpięk-
niejszy układ słońca, 
planet i komet mógł 
powstać tylko z za-
mysłu i woli inteli-
gentnej istoty. istota 
ta zarządza wszystki-
mi rzeczami jako Pan 
wszystkiego”. louis 
Pasteur - wierzył, że 
nauka prowadzi lu-
dzi bliżej boga. opracował prawo bioge-
nezy, które mówi, że życie może pocho-
dzić tylko od życia w przeciwieństwie do 
modnej wtedy ewolucyjnej idei samo-
rództwa. kiedy zapytano simpsona, któ-
ry wynalazł narkozę, o największe swoje 
odkrycie, odpowiedział: „znalazłem zba-
wiciela”. dzisiaj także jest wiele naukow-
ców, którzy są wielkimi autorytetami ze 
względu na swoje odkrycia, a którzy są 
zgodni, że prawdziwa nauka potwier-
dza prawdziwość biblii. bóg najpełniej 
objawia się nam w swoim synu Jezusie 
Chrystusie. będąc na ziemi Jezus sam o 
sobie powiedział: „Kto mnie widział, wi-
dział Ojca” /J 14,9/. ap. Paweł w swoich 
listach często podkreśla boskość Jezusa 
pisząc: „On jest obrazem Boga niewi-
dzialnego” /kol 1,15/ lub „On, który jest 
odblaskiem chwały i odbiciem jego isto-

ty i podtrzymuje wszystko słowem swo-
jej mocy” /hbr 1,3/. w swoim nauczaniu 
i uczynkach Jezus potwierdza swoją toż-
samość. demonstruje swoją moc i wła-
dzę:  w nauczaniu – „gdyż nauczał ich 
jako moc mający” /mk 1,22/, nad choro-
bą - uzdrowienie trędowatego /mk 1,40/, 
uzdrowienie opętanego - „nawet du-
chom nieczystym rozkazuje i są mu po-
słuszne” /mk 1,26/, nad przyrodą - uci-
szenie burzy „zgromił wicher i rzekł do 
morza: umilknij!, ucisz się!” /mk 4,39/, 
nad śmiercią- wskrzeszenie córki Jaira 
„Talita kum! Co znaczy: Dziewczyn-
ko, mówię ci wstań /mk 5,41/, oraz ma 

władzę odpuszczać 
grzech - uzdrowie-
nie sparaliżowanego 
„synu odpuszczone 
są grzechy twoje”/ 
mk 2,5/. Już na po-
czątku stworzenia, 
kiedy człowiek wy-
brał swoją drogę i 
poprzez to stracił ży-

ciodajną więź ze swoim stworzycielem, 
bóg miał gotowy plan ratowania człowie-
ka. Jezus przyszedł nie tylko żeby obja-
wić ojca, ale żeby wziąć nasze grzechy na 
siebie. bóg zapłacił najwyższą cenę, cenę 
swojej krwi, aby nas wykupić i przywró-
cić utraconą relację z nim. w cierpieniu 
krzyża najpełniej wyraża się boża miłość 
do nas. „W tym objawia się miłość Boga 
do nas, iż Syna swego Jednorodzonego 
posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń 
żyli”/ 1J,4,9/. 

trzecim źródłem poznania boga i 
odkrywania Jego natury jest Jego sło-
wo zapisane na kartach biblii. słowo jest 
podstawowym elementem komunikacji 
międzyludzkiej. Poprzez słowa wyraża-
my nasze myśli, uczucia, emocje. w dzi-
siejszym świecie zdominowanym przez 
różne elektroniczne gadżety z łatwością 
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WIECZERZA PAŃSKA JAKO WSPÓLNOTA
 – NARÓD JAKO WSPÓLNOTA

wysyłamy lub wypowiadamy słowa. 
uważa się, że wręcz otacza nas nadmiar 
słów i przekazywanych treści. współcze-
śnie zaistniał nie tyle problem słuchania, 
ale rozumienia treści i właściwego ich 
zastosowania. słowo boga jest nie tylko 
informacją. Jest czymś więcej. ma moc 
stwórczą. na początku czytamy, że posłał 

słowo, aby wszystko zaistniało. słowo 
boże jest prawdą, jest żywe i skuteczne 
/hbr 4,12/ i jest życiem dla tych, którzy 
je znajdują /Prz 4,22/. wyrażona w nim 
prawda jest zdolna przemieniać nasze 
życie, ponieważ to duch Święty mówi 
przez słowo do naszych serc.                                                             

henryka szarzec

ośmielę się stwierdzić, że 
wieczerza Pańska to najsłabiej 
rozumiany sakrament. mało kto 
pamięta z lekcji religii, czy nauk 
konfirmacyjnych dokładne różni-
ce między rozumieniem komunii 
u lutra i u zwinglego. mało kto 
w ogóle kojarzy jeszcze że jeden 
z największych sporów w czasach 
reformacji dotyczył właśnie ro-
zumienia tego sakramentu, który 
jest tak bardzo podstawowy, fun-
damentalny i ważny dla chrześci-
jan wszystkich wieków. 

o zgrozo! Jakby postawić 
„ławkowego parafianina” przed pyta-
niem zadawanym konfirmantom: „Co 
się dzieje w sakramencie stołu Pańskie-
go?” Jestem tego niemal pewien - mało 
kto byłby w stanie bez zająknięcia wyja-
śnić o co tam chodzi. i tu muszę szcze-
rze napisać, wyznać, że ja też miałbym z 
tym problemy… 

tak, bo nawet profesor teologii nie 
jest w stanie powiedzieć co się dzieje w 
sakramencie! dlaczego? bo sakrament 
(łac. sacramentum, gr. mysterion) to 
„tajemnica”. Co to byłaby za tajemnica, 
gdyby została zdradzona? dlatego pisząc 
o sakramencie wieczerzy Pańskiej, zwa-
nego komunią, muszę zaznaczyć, że to 
bardzo trudny temat i należy podejść do 

niego z najwyższą pokorą, bo mamy do 
czynienia z tajemnicą. 

Komunia jako Wspólnota
Polskie słowo „komunia” ma swoje 

źródło w łacińskim wyrazie „communio”, 
które oznacza „wspólnotę”, „zgroma-
dzenie ludzi których coś łączy”. zatem 
komunia to nic innego jak wspólnota. 
wspólnota w dzisiejszych czasach coraz 
bardziej kojarzy się nam z narodem. na-
ród daje poczucie wspólnoty. naród, gdy 
jest silny, daje poczucie bezpieczeństwa 
przed innym (wrogim) narodem. Jednak 
warto podkreślić, że wspólnota, commu-
nio ma pochodzenie religijne!

to dawniej religia dawała poczucie 
bezpieczeństwa. komunia (jako sakra-
ment) była znakiem, że dany człowiek 
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należy do wspólnoty chrześcijan. luter 
gdy został ekskomunikowany w 1520 
roku, został wyłączony ze wspólnoty (w 
dużej mierze politycznego) kościoła pa-
pieskiego (ex communio). dziś mało kto 
przejmuje się ekskomuniką. ludzie sami 
odchodzą od kościoła. zamiast tego dziś 
coraz częściej obserwuję w naszym kra-
ju tendencję polegającą na tym, że coraz 
więcej młodych ludzi szuka wspólnoty - 
szuka komunii - nie tyle w kościele, lecz 
właśnie w narodzie. 

wspólnota - ma coś wspólnego, prze-
żywa razem chwile dobre jak i złe. Chwile 
konfliktów, ale też czas radości i święto-
wania. ośmielę się stwierdzić, że wspól-
notą jest kościół, natomiast naród jest 
wspólnotą (pisownia właściwa). 

wspólnota kościoła różni się znacz-
nie od wspólnoty narodowej. wspólnota 
kościoła ma źródło w tym, który kościół 
ustanowił. natomiast wspólnota naro-
dowa ma źródło w na-rodzie (nasz ród). 
to znaczy w więzach krwi, pochodzenia, 
języka i kultury. „nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród” - są to słowa pięknej pieśni 
„rota”, często skandowanej przez mło-
dych ludzi idących w „marszu niepodle-
głości”. 

wspólnota kościoła to relacja mię-
dzy ludźmi, którzy należą do parafii, 
są ochrzczeni i wierzą ewangelii. we 
wspólnocie narodowej mamy ludzi, 
którzy wierzą - ale w ide-
ologię. we wspólnocie 
narodowej mamy ludzi, 
którzy należą - ale do gro-
na obywateli np. Polski. 
we wspólnocie narodowej 
brakuje pewnego kluczo-
wego elementu, który jest 
we wspólnocie kościoła. 
we wspólnocie narodowej 
Chrzest nie gra roli. moż-
na być ochrzczonym, moż-

na być nieochrzczonym. do wspólnoty 
kościoła należy się natomiast poprzez 
wiarę i Chrzest.

Jezus Chrystus w nakazie misyjnym 
w ewangelii mateusza powiedział: „idź-
cie i czyńcie uczniami wszystkie na-
rody, chrzcząc je w imię ojca i syna i 
ducha Świętego” (mt 28,19) 

wspólnota kościelna potencjalnie nie 
ma granic, wspólnota narodowa ma gra-
nice tam gdzie zaczyna się inna wspól-
nota narodowa. wspólnota kościoła jest 
otwarta na żydów, muzułmanów, ate-
istów, agnostyków, czarnych, białych, 
żółtych i czerwonych. tymczasem wspól-
nota narodowa często wyklucza: żydów, 
muzułmanów, ateistów, czarnych, żół-
tych, czerwonych, a w niektórych krajach 
także białych - jak ma to miejsce w post-
kolonialnych krajach afryki.

Wspólnota jako Wieczerza Pańska
znakiem wspólnoty w chrześcijańskie 

wszystkich wieków było podchodzenie do 
komunii, uczestniczenie w „eucharystii” 
(gr. eucharistia - dziękczynienie). do tej 
pory w Grecji mówią  na codzień „eucha-
risto”, co znaczy „dziękuję”. za wspólno-
tę należy dziękować, doceniać ją. 

wieczerza Pańska to widzialny sym-
bol wspólnoty kościoła. to miejsce i 
czas, kiedy uświadamiamy sobie, że na-
leżymy do czegoś nietymczasowego. bo-
wiem wspólnota narodowa jest tymcza-
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sowa, trwa „póki my żyjemy” - jak głosi 
„mazurek dąbrowskiego”.

wieczerza Pańska to wspólnota ludzi, 
którzy zostali włączeni do niej wbrew 
swojej woli - bo z woli boga - poprzez 
Chrzest: „Do swej własności przyszedł, 
ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim 
tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się 
stali synami bożymi, to jest tym, którzy 
wierzą w jego imię; Którzy są narodze-
ni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli 
mężczyzny, ale z boga.” (J 1,11-13)

natomiast wspólnota narodowa opie-
ra się właśnie na ludzkiej krwi, na ludz-
kim ciele - na rzeczach ważnych, ale nie 
najważniejszych!

wieczerza Pańska to relacja, więź z 
Jezusem Chrystusem. to znak, że bóg 
umarł za nas - przelał swoją krew, dał 
swoje ciało. luter mówiąc o wieczerzy 
Pańskiej usilnie podkreślał, że w wiecze-

rzy Pańskiej obecny jest Chrystus, że on 
nam się w niej oddaje. my dajemy mu 
nasze grzechy, on nam daje siebie. na-
stępuje tzw. „radosna wymiana” - my mu 
dajemy zło - nasz grzech, on nam daje 
dobro - życie wieczne. Pozostające w nas 
słabości nie mogą nam zaszkodzić, bo 
należymy już do Chrystusa.

zatem komunia to wspólnota z 
Chrystusem. wspólnota dobrego i złego, 
chwili radosnych i smutnych. wspólno-
ta kościelna nie opiera się na człowieku 
i ideologii, lecz na Chrystusie i relacji z 
nim. my należymy do niego, a on oddał 
nam siebie - dlatego w komunii dostaje-
my opłatek i wino. „bóg jest dającym nam 
siebie bogiem” (m. luter, „kazanie na te-
mat i artykułu wiary”, wa 11,50). Jak to 
się dzieje? dlaczego on dla nas to robi? 
tego nikt nie jest w stanie zrozumieć. to 
tajemnica.                    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 
 

w dniu   28.02.2018r. po nabożeństwie z okazji Światowego dnia modlitwy mieli-
śmy przyjemność spotkać się na sali parafialnej i spróbować potraw kuchni surinam-
skiej. Gotowanie potraw z tak egzotycznego dla nas kraju jakim jest surinam, to 
nie lada wyzwanie . mam nadzieję, że sprostałyśmy, a potrawy były smaczne i cieka-
we. Chciałabym bardzo podziękować Paniom zaangażowanym w przygotowanie tego 
poczęstunku. a oto przepisy na potrawy które kosztowaliśmy.

KLOPSIKI TIKKA MASALA 

Składniki: 1 kg. mięsa wołowego 
lub wieprzowego, 1 jajko, ½ filiżan-
ki bułki tartej, 1 cytryna, 5 ząbków 
czosnku,  ½ kciuka wielkości korzenia 
imbiru, ½ łyżeczki suszonego tymian-
ku, 1 czubata łyżeczka czarnego pie-
przu, ½ łyżeczki pieprzu Cayenne, 3 
łyżki  jogurtu naturalnego.

Masala (sos): 1 łyżka czarnego 
pieprzu, ¼ łyżeczki kurkumy, 1 ły-
żeczka kminku w proszku, kawałek 
korzenia imbiru, 1 łyżka stołowa ko-
lendry w proszku, ½ zielonej papryki, 
3 marchewki, 4 duże pomidory, lub 2 
puszki pomidorów krojonych, 2 łyżki 
koncentratu pomidorowego, 2 czer-
wone cebule, jogurt naturalny –około 
½ filiżanki, sól do smaku. (papryka 
zielona, marchew pomidory, cebula 
pokrojone w drobną kostkę ).

WYKONANIE: wrzuć mięso do dużej miski, dodaj pieprz, bułkę tartą, jajko, 
jogurt, tymianek, świeży starty imbir, sok z cytryny i pokrojony czosnek. wszystko 
wymieszaj. Formuj małe kulki mięsne. wlej trochę oleju do dużej patelni i płytko 
usmaż kulki.

na sos: do garnka wlej oleju, dodaj cebulę, imbir i czosnek, smaż aż zmiękną. 
uważaj, aby nie przypalić czosnku. następnie dodaj pomidory, marchew i paprykę. 
wymieszaj całość , dodaj przecier pomidorowy, lekko pogotuj, dodaj przyprawy, sól 
do smaku. Gotuj przez 5 min. wrzuć klopsiki do sosu, dodaj jogurt, lekko wymieszaj  
i gotuj na małym ogniu 10 min., aby klopsiki połączyły się z sosem. Jeśli sos jest za 
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gęsty można dodać trochę wody. Gdy danie jest gotowe można posypać posiekaną 
świeżą kolendrą. 

Podawać z ugotowanym na sypko ryżem. 

uwaGa; proszę uważać z przyprawami –chodzi o pieprz Cayenne i pieprz czar-
ny, podane w przepisie oryginalne  ilości według gotujących są nie przystosowane do 
naszych kubków smakowych.!!!

CIASTO KOKOSOWE 
BLOKMOUT

SKŁADNIKI:  400 g mąki pszen-
nej, 200g cukru, 125g masła, 1 kokos z 
wodą, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
½ łyżki cynamonu, ½ łyżki aromatu 
waniliowego. 

WYKONANIE: otworzyć kokos, 
odlać wodę, zetrzeć miąższ. z kokosa, 
wody i pozostałych składników zrobić 
ciasto. Przełożyć do formy, piec w 175 
stopniach, grzanie góra dół przez 45 
min, aż się zarumieni.( zamiast kokosu można użyć wiórki kokosowe ok.200g. wodę 
kokosową można kupić !)

HERBATNIKI Z MASŁEM ORZECHOWYM  Z SURINAMU

SKŁADNIKI: 75g margaryny, 75g  masła orzechowego, 120g cukru, 150g mąki 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 jajko, cukier waniliowy, orzeszki ziemne niesolone 
do ozdoby.

WYKONANIE: wymieszać margarynę, cukier, masło orzechowe i cukier wani-
liowy. dodać jajko, a następnie przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. 

Formować kulki, wyłożyć na 
foremce z papierem do piecze-
nia, lekko spłaszczyć, dekorować 
połówkami orzeszków ziemnych. 
Piec w temperaturze 180°C (z ter-
moobiegiem) przez około 12 - 15 
minut.

żyCzę smaCzneGo!

Kasia Twardzik
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INFORMACJE    PARAFIALNE

Z  KARTOTEKI  PARAFIALNEJ:

CHRZTY:
monika Plinta          25.02.2018                    

POGRZEBY:
ś.p. krzysztof Gogółka  01.02.2018          
ś.p. helena krzywoń     22.02.2018          
ś.p. emilia bobek          20.03.2018           
ś.p. Jerzy zielina            22.03.2018

JUBILACI: (od 65.l)
krystyna dróżkowska l.65
Joanna sikora l.80
danuta Pilch l.65
Franciszek Giecek l.75
Jan Puczek l.80
zuzanna michalik l.75
Jerzy sikora l.75
Jerzy troszok  l.70

WAŻNE DATY I TERMINY:
14.04. g. 17:00 – mała książnica Cisownicka zaprasza na spotkanie 
z p. marcin Gabrysiem, kustoszem biblioteki tschammera przy Parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

28-29.04. – wizyta w Cisownicy konfirmantów i młodzieży 
                          z liptowskiego Jana 

27.05. g. 09:00 – nabożeństwo z okazji dnia matki, po południu 
                                     rodzinny Piknik ParaFialny

03.06. g.  09:00 – konfirmacja 

10.06. g. 15:00 – nabożeństwo na spowiedzisku”

17.06. g. 10:00 – Pamiątka Poświęcenia kościoła

24.06. g.   9:00 – nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego

30.06 – 08.07 – tydzień ewangelizacyjny w dzięgielowie
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Parafia Ewangelicka-Augsburska w Ustroniu
pragnie obchodzić Złoty Jubileusz Konfirmacji

dla osób konfirmowanych w roku 1968.
Uroczystość odnowienia ślubowania konfirmacyjnego

odbędzie się w kościele ap. Jakuba 29.04. g. 10:30,
podczas nabożeństwa spowienio-komunijnego.

 Jubilatów wraz ze współmałżonkami 
serdecznie zapraszamy!

Lista Jubilatów:
Dziewczyny:
krystyna Janoszek, wiesława Jurdzińska, anna Foniok, anna Śliwka, danuta 

myrmus, helena dustor, zofia madzia, krystyna małysz, maria Śliwka, alicja wien-
cek, wanda Puczek, krystyna karasiewicz, danuta troszok, irena Cieślar, lidia Cie-
ślar, halina raszka, irena stekla, irena bojda, maria kluz, krystyna kojma, halina 
Czyż, danuta brzezina, anna Śliż, alicja mojeścik, mariola sztwiertnia, anna Pilch, 
irena stokłosa, krystyna drózd, wanda Pilch, halina kocyan, helena biernat, kry-
styna Jaworski, danuta Gluza, Grażyna zbiciak, Jolanta Jankę, ewa Czyż, zofia mo-
lin, stanisława Ferecki, wanda Plinta, urszula herzog, elżbieta sikora, anna słowik, 
weronika bohucki, danuta Chrapek, mirosława macura, danuta Śliwka, bożena 
wciremiejczyk, małgorzata makula, ewa Gogółka, urszula Cieślar, zofia mojeścik, 
urszula kluz, helena krzenek, zuzanna Jaworski, helena bojda, helena wechow-
ski, Jadwiga Jaszowski, anna taborski, halina bystroń, Janina Gawlas.

Chłopcy:
henryk badura, Józef Śliż, Jerzy Podżorski, Paweł Cieślar, Jan liboski, ludwik 

hudzieczkek, zbigniew szczepański, Franciszek zawada, stanisław Jurzykowski, Je-
rzy brudny, Jerzy kozieł, sławomir sokół, Czesław tyma, tadeusz Chwastek, Paweł 
kopka, andrzej kędzior, zbigniew wantuła, Jan wójcik,Jan Paszul, Jan Pawlitko, 
rudolf hiner, Jerzy Gluza, Jan szarzeć, Jan Pawłowski, andrzej wytra, Jan holeksa, 
stanisław Cieślar, Jerzy zbiciak, tadeusz Pilch, Jan Pietroszek, Jan Podżorski, ka-
rol lipowczan, Janusz Śliwka, erwin hussar, Piotr nowak, Piotr zawada, eugeniusz 
zdrudowski, stanisław mrógała, roman kubala, stanisław mendrok, Jan krzok, Jan 
lazar, henryk zawada, karol Chowaniuk, Paweł szklorz, karol Pinkas, Janusz ma-
łysz, Jan makula, andrzej kobiela, henryk brudny, Jerzy Cichy, Gustaw Cholewa, 
bogdan kocoń, henryk bartosz, ludwik Chraścina, andrzej błachut, tadeusz zwias, 
zdzisław hutyra, emil Gomola, edward Cholewa,Janusz Górniok, henryk wolny.
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1%  na  ORGANIZACJE  POŻYTKU  PUBLICZNEGO 
 

Drodzy Parafianie, Siostro i Bracie!!! 
 

 Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy 
zwraca się do tych z Państwa, którzy zamierzają złożyć roczne rozliczenie           
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 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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1 260 

0000260697 38 zł 40 gr 
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INFORMACJE    PARAFIALNE

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

Gabriela Sikora, Edyta Badura, Krystyna Lazar, 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:

WIELKI 
CZWARTEK

WIELKI
PIĄTEK WIELKANOC PONIEDZIAŁEK

WIELKANOCNY

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

5:00
10:00

9:00
(nabożeństwo 

rodzinne)

 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. 10:00

SPOTKANIE 
KOBIET 

( OSTATNI 
CZWARTEK 
MIESIĄCA 

g. 18:00)

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
MŁODSZEJ

g. 17:30

PRÓBA CHÓRU
g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
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