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„Jezus wziął chleby i rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli.”  Jan 6,11
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Albowiem chleb Boży to ten,

 który z nieba zstępuje 

i daje światu żywot. 

Jan 6,33

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych
przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, 

a od swojego współbrata się nie odwrócisz. 
Iz 58,7; 
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PIĄTY CHLEB

„Potem odszedł Jezus na drugi brzeg 
Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkie-
go. A Jezus podniósłszy oczy i ujrzaw-
szy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, 
rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, 
aby mieli co jeść? A mówił to, wysta-
wiając go na próbę; sam bowiem wie-
dział, co miał czynić. Odpowiedział mu 
Filip: Za dwieście denarów nie wystar-
czy dla nich chleba, choćby każdy tylko 
odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden 
z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona 
Piotra: Jest tutaj chłopiec, który ma 
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, 
lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Je-
zus: Każcie ludziom usiąść. A było dużo 
trawy na tym miejscu. Usiedli więc 
mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy.  
Jezus wziął więc chleby i podziękowaw-
szy rozdał uczniom, a uczniowie siedzą-
cym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. 
A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów 
swoich: Pozbierajcie pozostałe okruchy, 
aby nic nie przepadło! Pozbierali więc,  
i z pięciu chlebów jęczmiennych na-
pełnili dwanaście koszów okruchami,  
pozostawionymi przez tych, którzy je-
dli. Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki 
uczynił, rzekli: Ten naprawdę jest pro-
rokiem, który miał przyjść na świat.”

 J 6, 1-14;

Jednym z kluczowych słów w pi-
smach Janowych jest czasownik „szu-
kać”. Bóg Ojciec szuka „czcicieli w duchu 
i prawdzie”, Jezus szuka chwały Ojca. 
Uczniowie szukają Jezusa, aby z Nim 
być, a Żydzi, aby Go zabić. Tłum ludzi 
z dzisiejszej Ewangelii szuka Jezusa ze 
względów praktycznych, egoistycznych, 
utylitarnych, oczekuje mocy cudotwór-
czych, uzdrowień.

 Fundamentalne pytanie: kogo szu-
kasz? (J 20, 15;) dotyczy autentyczności 

drogi z Jezusem i musi postawić je sobie 
każdy chrześcijanin.

Nad Jeziorem Galilejskim Jezus na-
ucza tłum. Jednak nie ogranicza się do 
duchowego aspektu.

Troszczy się również o zaspokoje-
nie potrzeb materialnych, o chleb. Je-
zus chce również włączyć w tę troskę 
uczniów. Pragnie, by zaangażowali się 
głębiej, by wykazali troskę o całego czło-
wieka, również w aspekcie społecznym.

Dramatem współczesnego świata są 
dwa głody: materialny i duchowy. 
Pierwszy z nich koncentruje energię na 
darach materialnych (lub brakach) i nie-
stety, często zamyka na przestrzeń ducho-
wą i nieustannie pogłębia dystans wobec 
Boga. Drugi, bardziej dyskretny i cichy, 
przypomina, że nasze życie bez duchowe-
go pokarmu karleje. Nasz paradoks pole-
ga wówczas na tym, że umieramy z głodu, 
ponieważ mamy pełny żołądek.

Ewangeliści podkreślają cztery ge-
sty Jezusa w czasie rozmnożenia chleba  
i ustanowienia Eucharystii, które może-
my interpretować symbolicznie. Jezus 
wziął chleb: i My jesteśmy wzięci, ak-
ceptowani, umiłowani przez Niego. Po-
błogosławił: Bóg i nas błogosławi, widzi  
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BOŻE DARY

w nas dobro, miłość. Połamał: wszyscy 
jesteśmy ludźmi złamanymi, przyjmuje-
my Ciało Chrystusa, by On uzdrowił to, 
co w naszym życiu jest zranione, cho-
re. Jezus pierwszy pozwolił złamać się 
w czasie swojej męki i śmierci, aby nas 
uzdrowić poprzez swoje rany (por. Iz 
53, 5). Podczas każdej Komunii Świętej, 
pochyla się, by nas uzdrawiać i scalać. 
Dawał swoim uczniom: winniśmy przyj-
mować Chleb życia, by być dla innych jak 
dobry chleb. Nie przyjmujemy Pokarmu 
tylko dla siebie. Przyjmujemy Go rów-
nież dla innych.

U stóp ołtarza w bazylice Cudownego 
Rozmnożenia Chleba w Tabdze znajdu-

ją się resztki bizantyjskich mozaik z V 
wieku. Najsłynniejsza z nich przedstawia 
kosz z chlebem i ryby. Jednak w przeci-
wieństwie do relacji Ewangelistów, arty-
sta umieścił w koszu nie pięć, ale cztery 
chleby. Piąty chleb, to Jezus Chrystus, 
który na całym świecie, każdego dnia 
i w każdej minucie  karmi ludzkość od 
dwóch tysięcy lat. Piąty chleb to również 
każdy uczeń Jezusa, który żyje i dzieli się 
z innymi miłością.

Kogo, czego ja szukam? Jaki głód wy-
pełnia przestrzeń mojego życia? Jakie 
miejsce ma Sakrament Komunii Świętej 
w moim życiu? Czy jestem „piątym chle-
bem” dla innych? 

Dziękczynne Święto Żniw. Hasło 
tygodnia: „Oczy wszystkich w tobie na-
dzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich 
we właściwym czasie”. (Ps 145,15) 

Istotnym elementem wiary chrześci-
jańskiej jest przeświadczenie, że nasze 
życie zawdzięczamy Bogu, który nie 
tylko nas stworzył, ale również żywi, 
przyodziewa zachowuje przy życiu. 
Wyrazem tej wiary jest katechizmowe 
objaśnienie do 1. artykułu wiary: „Wie-
rzę, że Bóg stworzył mnie (...), że dał 

mi ciało i duszę, oczy i uszy, i wszyst-
kie członki, rozum i wszystkie zmysły, i 
dotąd utrzymuje; nadto obdarza mnie 
odzieniem i obuwiem, pokarmem i na-
pojem, domem i gospodarstwem, żoną 
i dziećmi, rolą i bydłem i wszystkimi 
dobrami, tudzież wszystkie potrzeby 
ciała i życia mego obficie codziennie 
zaspokaja, od wszystkich niebezpie-
czeństw chroni i od wszystkiego złego 
strzeże i zachowuje”. 

Nasza wiara w opatrznościowe pro-
wadzenie Boga jest dziedzictwem  
starotestamentowej wiary po-
tomków Abrahama. Wyrażona 
została ona na kartach Pisma 
Świętego Starego Testamentu 
w wielu wyznaniach i modli-
twach. Psalmista w modlitwie 
swojej wyznał: „Oczy wszystkich 
w tobie nadzieję mają, a ty im 
dajesz pokarm ich we właści-
wym czasie” (Ps 145,15). Poboż-
ny Izraelita w każdej okruszynie 
chleba dostrzegał znak działania 



7      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018       

ręki Boga. Nie tylko manna 
na pustyni była pożywie-
niem, które Izrael zawdzię-
czał Wszechmogącemu, ale 
każdy snop zboża i ziarnko 
świadczyło, że Bóg, który 
wszystko powołał do ist-
nienia, nadal działa i hoj-
nie obdarza dzieci swoje, 
żywiąc je i utrzymując przy 
życiu. Wiara ta wyraża-
ła się w codziennym życiu  
w modlitwie dziękczynnej 
za chleb powszedni oraz w społecznym 
świętowaniu z okazji zbioru pierwszych 
snopów. Początkowo w starożytnym 
Izraelu Święto Zbiorów obchodzono 
w Zielone Świątki. W dniu tym każdy 
Izraelita zobowiązany był zjawić się 
w świątyni, aby podziękować Bogu za 
plony (2 Mż 23,16; 34,22). Obowiązek 
uczestnictwa w uroczystościach religij-
nych podczas Święta Zbiorów w świą-
tyni (2 Mż 34,23; 5 Mż 16,16), świadczy 
jak ważna była w religii Starego Testa-
mentu wiara, że Bóg daje życie i przy 
życiu utrzymuje. 

W Dziękczynne Święto Żniw podzie-
lamy tę wiarę ludu izraelskiego i Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który naka-
zał nam modlić się o chleb powszedni: 
„Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj”. Wdzięczni za dary chleba 
powszedniego, z serca dziękujemy za 
wysłuchanie modlitw naszych i chwa-
limy Boga za dary, które z Jego hojnej 
ręki obficie otrzymujemy. Dziękujemy 
za każdą okruszynę chleba, ale także 
za możliwość pracy i nauki, za nasze 
pola, warsztaty pracy, fabryki, kopalnie 
i biurka, przy których twórczo pracuje-
my. Nasz reformator, ks. dr Marcin Lu-
ter, odpowiadając na pytanie katechi-
zmowe: „Co to jest chleb powszedni?”, 
odpowiada: chlebem powszednim jest 

„wszystko, co do wyżywienia ciała i 
zaspokojenia jego potrzeb należy, jako 
to: pokarm, napój, odzienie, obuwie, 
dom, gospodarstwo, rola, bydło, pie-
niądze, mienie, pobożne małżeństwo, 
pobożne dzieci, pobożni domownicy, 
pobożna i wierna zwierzchność, dobry 
rząd, dobra pogoda, pokój, zdrowie, 
karność, uczciwość, wierni przyjacie-
le, dobrzy sąsiedzi i tym podobne”. 

Bóg daje wszystkim chleb powsze-
dni, ale często daje go poprzez na-
sze ręce. Jedni mają obfitość chleba, 
inni zaś oczekują nań z wyciągniętą 
ręką. Nie świadczy to, że Bóg jest nie-
sprawiedliwy, lub że nie wysłuchuje 
wszystkich, lecz, że ci, którzy obfitują 
w dobra tej ziemi, nie potrafią dzie-
lić się z tymi, którzy poszukują pracy 
i żyją w niedostatku. Wiara w Boga, 
jako Ojca wszystkich ludzi, objawia się 
między innymi w tym, że bogaty dzieli 
się z ubogim. Dlatego prorok Pański w 
imieniu Boga napominał: „Podzielisz 
twój chleb z głodnym i biednych bez-
domnych przyjmiesz do domu, gdy  
zobaczysz nagiego przyodziejesz go,  
a od swojego współbrata się nie od-
wrócisz” (Iz 58,7). Okazującym mi-
łosierdzie prorok zapowiedział jesz-
cze większą obfitość: „Gdy głodnemu 
podasz swój chleb i zaspokoisz pra-
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WAŻNY TEMAT: WIECZERZA PAŃSKA

gnienie spragnionego, wtedy twoje 
światło wzejdzie w ciemności… i Pan 
będzie ciebie stale prowadził i nasyci 
duszę twoją nawet na pustkowiach” (Iz 
58,10-11). Bóg daje tym, którzy otwiera-
ją swe ręce i hojnie udzielają biednym 
i potrzebującym z tego, co otrzymali z 
ręki łaskawego Boga. Apostoł Paweł pi-
sał do Koryntian, którzy przyszli jero-
zolimskiemu Kościołowi z pomocą pie-
niężną: „Władny jest Bóg udzielić wam 
obficie wszelkiej łaski, abyście mając 
wszystkiego pod dostatkiem, mogli 
hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” 
(2 Kor 9,8). Chrystus nazwał bogace-
niem się w Bogu okazywanie miłosier-
dzia, niesienie pomocy potrzebującym, 
dzielenie się z bliźnim. Przypowieść o 
bogatym człowieku, który nie pamiętał 
o bliźnich, a myślał jedynie o używaniu 

życia, Chrystus zakończył ostrzeżeniem: 
„Tak będzie z każdym, który skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 
w Bogu”. Bogacz myśląc wyłącznie o so-
bie, zapomniał, że Bóg może go odwołać 
w każdej chwili z tego świata, a wtedy 
wszystko pozostawi. Odejdzie straszli-
wie duchowo ubogi. Nie będąc bogatym 
w Bogu, stanie przed Bogiem z pustymi 
rękami (Łk 12,15-21). Dlatego Chrystus 
w Kazaniu na Górze przestrzega i napo-
mina: „Nie gromadźcie sobie skarbów 
na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą  
i gdzie złodzieje podkopują i kradną; 
ale gromadźcie sobie skarby w niebie” 
(Mt 6,19.20a). Najlepszym podzięko-
waniem za chleb powszedni jest podzie-
lona kromka chleba pomiędzy ubogich  
i potrzebujących pomocy. 

ks. Manfred Uglorz

W poprzednim numerze Informatora 
Parafialnego (1/2018) obecnie już 
magister teologii Sebastian Madejski 
w artykule: „Wieczerza Pańska 
jako wspólnota…” napisał takie 
słowa: „Ośmielę się stwierdzić, że 
Wieczerza Pańska to najsłabiej 
rozumiany sakrament. Jakby postawić 
„ławkowego parafianina” przed 
pytaniem zadawanym konfirmantom: 
„Co się dzieje w Sakramencie Stołu 
Pańskiego?” Jestem tego niemal 
pewien - mało kto byłby w stanie bez 

zająknięcia wyjaśnić o co tam chodzi. I tu muszę szczerze 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?” 

Chciałbym, abyśmy na łamach naszego informatora bliżej przyjrzeli się, dotknęli, 
zastanowili się właśnie nad tajemnicą Sakramentu Komunii Świętej, aby może 
niekoniecznie lepiej go zrozumieć, ale na pewno głębiej go przeżywać. Dlatego dziś 
ciekawy artykuł ks. radcy Waldemara Szajthauera:
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„DARY ŁASKI – 
WIECZERZA PAŃSKA”

Wieczerza Pańska, obok głoszenia 
Ewangelii i Sakramentu Chrztu na leży 
do Środków łaski Bożej. Spotykamy róż-
ne nazwy tego sakramentu: Sakrament 
Ołtarza, Wieczerza Pańska, stół Pański, 
łamanie chleba i pośrednie: euchary-
stia, czyli dzięk czynienie oraz komunia, 
czyli społeczność. Wieczerza Pańska jest 
ustanowiona przez Jezu sa. Przez Wie-
czerzę Jezus udziela wszystkim 
uczestni kom łaski i zasług, które 
zdobył dla świata, dla każdego z 
nas, przez swoją śmierć na krzy-
żu. Jest środkiem łaski, za pomo-
cą którego Duch Święty upewnia, 
że mamy łaskawego Boga, któ-
ry darmo, bez wszelkiej zasługi 
człowieka odpuszcza mu grzechy 
ze względu na ofiarę Chrystusa. 

Chrzest jest sakramentem 
rozpoczynającym życie chrześci-
jańskie, życie nowe, odrodzone, 
gdzie Duch Święty budzi w sercu 
człowieka wiarę, zaś Wieczerza 
Pańska jest sakramentem umac-
niającym chrześcijańskie życie, gdyż tą 
wiarę umacnia. W Dużym Ka techizmie 
ks. dr Marcin Luter pisze; „Przez chrzest  
bowiem bywamy najpierw na nowo 
narodzeni, lecz obok tego, jak powie-
dziano, pozostaje człowiekowi stara, 
grzeszna natura w ciele i krwi, a zatem 
jest tyle przeszkód i pokuszeń ze strony 
diabła i świata, że czysto by wamy zmę-
czeni i słabniemy a nieraz potykamy 
się. Toteż sakrament Wieczerzy Pań-
skiej został nam dany jako codzienna 
strawa, pokarm, aby się odświeżała i 

wzmacniała wiara, nie cofała się w wal-
ce, ale stawała się coraz mocniejsza„.

Czym jest Wieczerza Pańska? Na to 
pytanie ks. dr Marcin Luter odpowiada 
krótko: „Jest to prawdziwe ciało i praw-
dziwa krew Chrystusa Pana, w chlebie  
i winie, i pod postacią chleba i wina 
przez Słowo Chrystusa nam, chrześci-
janom, ku spożywaniu i piciu ustano-
wione. I jak powiedziano o chrzcie, że 
nie jest tylko zwyczajną wodą, tak też i tu 
mówimy, że ten sakrament jest chlebem 

i winem, lecz nie tylko zwykłym chle-
bem i winem, jaki się zwykło podawać 
do stołu, ale chlebem i winem objętym 
Słowem Bożym i z nim połączo nym”. Na 
tym zasadza się istota sakramentu. Św. 
Augustyn napisał: Gdy Słowo łączy się 
z elementem (wodą lub chlebem i wi-
nem) staje się sakramentem. Jest więc 
Sakrament ołta rza prawdziwym ciałem 
i prawdziwą krwią Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, pod chlebem i winem ofiaro-
wany nam do spożywania jako ustano-
wienie samego Jezusa Chrystusa. 
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Przystępując do stołu Pańskiego pod 
postacią chle ba i wina, z chlebem i wi-
nem oraz w chlebie i winie jemy i pijemy 
prawdziwe ciało i krew Jezusa w sposób 
nadprzyrodzony na odpuszczenie grze-
chów. Chleb i wino pozostają więc sobą 
(tym czym są) ale w, z i pod ich posta-

ciami jemy i pijemy realnie obecne ciało 
i krew naszego Pana. W Wieczerzy Pań-
skiej uczestnik przyjmuje w sposób na-
turalny chleb i wino, zaś w, z i pod ich 
postaciami w sposób nadprzyrodzony  
i niedostrzegalny przyjmuje ciało i krew 
Jezusa. 

Możemy zadać pytanie: co powodu-
je obecność ciała i krwi Jezusa w Wie-
czerzy Pańskiej? Nasz Reformator pod-
kreśla, że nie czyni tego ani ludzkie sło-
wo, godność człowieka, jego wiara ani 
nic, co jest związane z człowiekiem, ale 
dzieje się tak za sprawą wszechmogącej 
Bożej mocy i Słowu Bożemu oraz usta-
nowieniu i wprowadzeniu przez na szego 
pana Jezusa Chrystusa.

W jakim celu pan Jezus ustanowił 

Wieczerzę Pańską? Jak już powiedzia-
no, w chrzcie zo staliśmy odrodzeni do 
nowego życia, ale „pozostaje człowieko-
wi stara, grzeszna natura”. Grzeszymy 
a przez grzech niszczymy społeczność  
z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Potrze-
bujemy więc odnowy, oczyszczenia,  do-

puszczenia grzechów. Ks. 
Dr Marcin Luter odwołu-
jąc się do słów ustanowie-
nia przez Jezusa Wieczerzy 
Pańskiej wyjaśnia, że ciało, 
które jemy w chlebie, daje 
się za nas, a krew, którą pi-
jemy w winie, wylewa się 
za nas na odpuszczenie 
grzechów. Celem Wiecze-
rzy jest więc odpuszczenie 
grzechów, życie wieczne  
i zbawienie, bo tam, gdzie 
jest odpuszczanie grzechów, 
jest też życie wieczne i zba-
wienie.

Kto może a nawet powinien przystę-
pować do Wieczerzy Pańskiej?

Odpowiadając krótko: ochrzczony  
i wierzący chrześcijanin. Ujmując temat 
nieco szerzej: do Wieczerzy Pańskiej 
mogą i powinni przystępować wszyscy 
ochrzczeni chrześcijanie, którzy żałują 
za swoje grzechy wierzą w Chrystusa, 
rozumieją Wieczerzę Pańską zgodnie 
ze słowami ustanowienia, są otwarci 
na chrześcijańskie nauczanie, dążą do 
poprawy życia z pomocą Ducha Świę-
tego. Godność chrześcijanina wzglę-
dem przyjmowania sakramentu ołtarza,  
o której pisze ap. Paweł, polega na wierze. 
Ks. dr Marcin Luter w Małym Katechi-
zmie pisze: „... ten tylko jest prawdziwie 
godny i należycie przygotowany, kto 
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ma wiarę w te słowa: Za was się daje i 
wylewa na odpuszczenie grzechów”. 

Pojawiają się pytania: czy muszę 
przystępować do Wieczerzy Pańskiej, a 
jeśli tak, to jak często? W Dużym Kate-
chizmie taką znajdujemy odpowiedź: 
„Otóż prawdą jest, cośmy powiedzieli: 
że nigdy nie powinno się nikogo zmu-
szać do tego. Niemniej jednak trzeba 
o tym wiedzieć, że takich ludzi, którzy 
przez długi czas trzymają się z dala i 
wstrzymują od sakramentu, nie na-
leży uważać za chrześcijan. Chrystus 
bowiem (…)nakazał swoim wiernym, 
aby go jedli i pili i wspominali go 
przy tym”. Trudno wskazać jakąś licz-
bę, która by określała jak często należy 
przystępować do Wieczerzy Pańskiej. 
Można przypomnieć cytowane już sło-
wa: „.. .sakrament został nam dany jako 
codzienna strawa, pokarm, aby się od-
świeżała i wzmacniała wiara, nie cofała 
się w walce, ale stawała się coraz moc-
niejsza”. Jesteśmy grzesznikami, któ-
rzy stale potrzebują jego odpuszczenia. 
Dary Wieczerzy Pańskiej są lekarstwem 
na grzeszność człowieka, a zarazem wy-
rywają człowieka z fałszywego poczucia 
bezpieczeństwa, że „nie jest z nami źle”, 
bo nie grzeszymy albo „mało” grzeszy-
my! Boże Słowo mówi jednoznacznie: 
„... wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały 
Bożej,” (Rz 3,23). Praktyka pierwszych 
chrześcijan była jednoznaczna: „Trwa-
li w nauce apostolskiej i we wspólno-
cie, w łamaniu chleba i w mo dlitwach” 
(Dz 2,42). Nasz reformator zachęcał do 
częstego przystępowania do Wieczerzy 
Pańskiej o czym świadczą jego obja-
śnienia ujęte w „Dużym katechizmie”. 
Tu też wyznaczone są zadania dla du-

chownego, który winien stale przypomi-
nać swoim parafianom, że obojętność, 
lekceważenie lub pogarda wobec sa-
kramentu ołtarza oznacza pogardę dla 
usta nowienia Pana Jezusa Chrystusa i 
jest odstępstwem od Boga.

Na koniec chciałbym odnieść się 
do złej praktyki: opuszczania nabo-
żeństwa, gdy roz poczyna się Komunia 
Święta. Uczestnictwo w nabożeństwie 
zwłaszcza w komunii polega na oddaniu 
swego serca Jezusowi ale także, co nie-
słychanie ważne na niesieniu naszych 
doświadczeń i tych dobrych i tych złych 
we wspólnocie, łączeniu się w tym, by-
śmy byli: „Takiego (...) względem siebie 
usposobienia, jakie było w Chrystusie 
Jezusie” (Flp 2,5). Uczestniczenie w ko-
munii, nawet jeśli ktoś nie przystępuje 
do stołu Pańskiego, urzeczywist nia spo-
łeczność między wyznawcami Jezusa, 
prowadzi do budowania jedności, wza-
jemnego poszanowania i miłości wza-
jemnej. Ignorując ten fakt, nie buduje-
my jedności zarówno z sobą na wzajem 
jak i z naszym Panem. Ap. Paweł pisze: 
„Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas 
jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy 
bowiem jesteśmy uczestnikami jedne-
go chleba” (1 Kor 10,17). W ten sposób 
umacnia się Kościół!

Ceńmy sobie dary łaski Bożej jako 
najcenniejszy skarb, który odnawia nas, 
umacnia nowe życie, utwierdza w wie-
rze, w społeczności z Jezusem i miedzy 
nami, budując prawdzi wą wspólnotę. Bo 
chrześcijaństwo to nie indywidualizm 
ale wspólnota z Jezusem i wierzą cym z 
sobą nawzajem. A co najważniejsze: do-
stępując łaski odpuszczenia grzechów, 
mamy dar życia i zbawienia wiecznego.
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NOWY ROK SZKOLNY

Za nami pierwszy miesiąc nowego 
roku szkolnego. Dla jednych to powrót 
do dobrze już znanych szkolnych mu-
rów, przyjaciół, zajęć, dla innych ekscy-
tujący początek szkolnej kariery. Jedni 
już rozpoczęli odliczanie do kolejnych 
wakacji, inni próbują zatrzymać czas 
na ulubionych zajęciach. Rodzice wpra-
wieni „w boju” ze spokojem przyjmują 
szkolne obowiązki, „nowicjusze” prze-
żywają każdy drobiazg z wielką staran-
nością. Nauczyciele powoli wpadają już 
w rytm swoich obowiązków, zorganizo-
wani rozpoczęli realizację zamierzonych 
planów. Szkolna machina ruszyła... 

Patrząc na dzieci w wieku szkolnym 
często widzimy to, co wciąż jeszcze przed  
nimi. Ile czeka na nich radości i smut-
ków, sukcesów i porażek, spełnionych 
marzeń i rozczarowań. „Całe życie przed 
Tobą” - powtarzamy. Często przerywa-
my ich spontaniczną aktywność zaga-
niając do zajęć, które wydają się nam 
ważne z perspektywy ich przyszłości, 
szczęścia, które przecież gdzieś czeka, 
które gdzieś cały czas jest jeszcze przed 
nimi, na wyciągnięcie ręki. Szczęścia,  
o które w dzisiejszych czasach trzeba wal-

czyć. „Niebo samo nie spadnie, trzeba je 
osiągnąć” - dopingujemy dzieci na kolej-
nych etapach ich życia. Intencja bardzo 
dobra. Niestety często gubimy gdzieś po 
drodze ich uśmiechy, małe radości, chwi-
le prawdziwego niepowtarzalnego szczę-
ścia spotkanego przy szkolnej ławce, na 
wycieczce, boisku czy w piaskownicy. 
Takiego szczęścia, za którym my dorośli 
często tęsknimy, które ze wzruszeniem 
wspominamy, które z perspektywy cza-
su okazuje się być tym właśnie praw-
dziwym, które miało dopiero nadejść,  
a które właśnie się działo. W codziennej 
gonitwie nie zapominajmy, że w życiu 
naszych dzieci „TO, właśnie się dzieje”.

Prowadząc dzieci do szkoły zwra-
cajmy uwagę na mijane krajobrazy, za-
pachy, dźwięki, rozmawiajmy „łapiąc 
wspólne chwile”. My – rodzice pamię-
tajmy, że nauczyciele chcą być naszymi 
sprzymierzeńcami w poszukiwaniu naj-
lepszych dróg dla naszych dzieci. By były 
szczęśliwe potrzeba naszej współpracy, 
wspólnego działania.

Wprowadzając uczniów w świat nauki 
nie zapominajmy o ich predyspozycjach, 
zainteresowaniach, indywidualnościach. 
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My – nauczyciele pamiętajmy, że rodzice 
oddając nam pod opiekę swoje dzieci po-
wierzają nam swój największy skarb, ob-
darzają nas ogromnym zaufaniem. Bądź-
my wyrozumiali, doceniajmy starania  
i nie oceniajmy zbyt szybko i pochopnie.

Czas szkolnych lat to wspólna droga 
dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Droga, 
od której często zależy kierunek życia 

młodego pokolenia. To czas kreowania 
wizji świata, precyzowania planów, 
początek realizacji marzeń. To także 
czas prawdziwego szczęścia, które dzieje 
się tu i teraz. Niech ta wspólna droga 
będzie czasem radości i satysfakcji 
dla wszystkich zainteresowanych. 
Szczęśliwego Nowego Roku Szkolnego!

Edyta Badura

WĄTKI CISOWNICKIE W ZBIORACH BIBLIOTEKI TSCHAMERA 

Dnia 14 kwietnia o godz. 17.00 mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo intere-
sującym spotkaniu, które zorganizowała Mała Książnica Cisownicka. Spotkanie 
otworzył i przywitał gości proboszcz cisownickiej parafii ks. Marek Twardzik. 
Zaproszonym gościem był mgr Mar-
cin Gabryś - historyk, kustosz i opie-
kun Biblioteki Tschamera. W swojej 
prelekcji przybliżył znaczące związki 
między Cisownicą, a zbiorami tejże 
biblioteki. Można powiedzieć, że cie-
szyńskie archiwum zawiera ważny 
ślad mieszkańców Cisownicy zwłasz-
cza w zakresie edukacji młodzieży. 
Warto dodać, że w „ Starej Pajcie”  
w 1725r. powstała szkoła ewangelic-
ka działająca przy kościele Jezuso-
wym. Początkowo naukę pobierały 
środowiska szlachecko- mieszczań-
skie, a później i chłopskie. Doku-
menty potwierdzają obecność w szkole nie tylko chłopców, ale również dziew-
cząt. Szkoła była ponad wyznaniowa. Uczęszczali do niej także katolicy i Żydzi. 
Z samą Cisownicą w archiwach związane są takie nazwiska jak: Szarzec, Puczek, 
Drost, Kozieł, Mamica, Pellar, Jeleń. Nazwiska te są zapisane w archiwalnych 
zeszytach z egzaminów. Źródłem odnotowującym Cisowniczan w Cieszynie są 
również Księgi Metrykalne, jak również Metryki Szkolne. Mają one rozbudo-
wane zapisy o pochodzeniu, wyznaniu i języku domowym. Posłużyć one mogą 
obecnie zainteresowanym genealogią swoich rodzin, do budowania wiedzy na 
temat osiadłych na Śląsku Cieszyńskim przodków.

 Wykład mgr Marcina Gabrysia został wzbogacony o ciekawą wypowiedź 
pani prof. Ewy Chojeckiej na temat uprzywilejowanej sytuacji ludności Śląska 
Cieszyńskiego, wynikającej z ciągłości kulturowej. Zobowiązuje to nas współ-
czesnych do kontynuacji poznawania naszych źródeł. Pani profesor budujący-

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018     14  

mi nas słowami zwróciła się do 
zebranych, mówiąc, że ten kto 
od pokoleń jest stąd, „tu stela”, 
to znaczy więcej niż Radziwiłł 
na Litwie. Zwróciła też uwa-
gę na ciekawy wątek w dobie 
reformacji, iż w katolickiej Bi-
blii wykorzystano luterańskie 
drzeworyty. Spotkanie harmo-
nicznie się uzupełniło o wypo-
wiedzi p. Jana Puczka, który 
zaapelował do mieszkańców 
Cisownicy o zwrócenie uwagi 
na posiadane przez nich cen-
ne księgi. Przykład starej księgi  

rachunkowej „Wydatki i przychody Gminy Cisownica w 1896- 1897” zapre-
zentowała p. Beata Szwed. Zwieńczeniem spotkania było wystąpienie miej-
scowej poetki p. Krystyny Morys- Grochal, która przekazała Małej Książ-
nicy „ Dzieje rodu Morysów”, sięgającego aż jedenaście pokoleń wstecz. 
Można mieć nadzieję, że prelekcja nie jest ostatnią z cyklu odkrywania korzeni 
i duchowości Małych Ojczyzn jaką jest Cisownica.

Warto uzupełnić, że Biblioteka Tschamera jest najstarszą i największą zabyt-
kową książnicą ewangelicką w Polsce. Jest też częścią Muzeum Protestantyzmu. 
Biblioteka powstała na podstawie zapisu testamentowego Bogumiła Rudolfa 
Tschamera żyjącego w latach 1711- 1787. Tschamerowie to rodzina szlachecka 
herbu Rogala. Protoplastami byli Samborowice z Kazanowa na Dolnym Śląsku, 
którego najstarszym przedstawicielem był rycerz Szambor, wzmiankowany po 
raz pierwszy w 1248r. Biblioteka Tschamera zawiera książki wielu pastorów, 
szlachty, nauczycieli i innych wiernych Kościoła Ewangelickiego narodowości 
polskiej, niemieckiej, czeskiej. Na przełomie lat 2008/2009 rozpoczęto pracę 
nad spuścizną biblioteczną. Wiele odkryć czeka przed porządkującymi Biblio-
tekę Tschamera. Mieści się ona w cieszyńskim Kościele Jezusowym na trzecim 
piętrze. Zawiera 23 tys. Woluminów, w tym 5 tys. Starodruków. Ciekawostką 
jest, że w bibliotece jest pamiętnik Jury Gajdzicy.                                                              

 Stanisław Malinowski
ZŁOTA KONFIRMACJA

W niedzielę Cantate 29 kwietnia br., jak co roku w kościele ap. Jakuba 
Starszego w Ustroniu odbyła się Złota Konfirmacja. Uroczyste nabożeństwo 
rozpoczęło się o g. 10:30. W maju 1968 roku konfirmanci z Ustronia, Cisownicy, 
Bładnic, Brennej przystąpili do uroczystego ślubowania wierności Bogu  
i Kościołowi.  Po  50–ciu latach spotkali się by podziękować  Bogu za minione lata. 

Po nabożeństwie odbyło się w sali parafialnej wspólne spotkanie  oraz poczęstunek. 
Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkę Złotej Konfirmacji. Spotkanie to, było 
okazją do wzajemnego rozpoznawania się wspomnień i niekończących się rozmów. 
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VII CISOWNICKI PIKNIK RODZINNY   

W niedzielne popołu-
dnie 27 maja spotkaliśmy się  
w ogrodzie parafialnym  by roz-
począć nasze rodzinne świętowa-
nie i cieszyć się sobą nawzajem. 

Nasz siódmy już piknik ro-
dzinny rozpoczął ks. Marek 
Twardzik tradycyjnie  Słowem 
Bożym i modlitwą. Przypomniał 
też jak ważna w naszym życiu 
jest rodzina i ta parafialna ro-
dzina także. I jak ważnym jest 
abyśmy potrafili razem spędzać 
czas, także na wspólnej zabawie. 
Razem się cieszyć i z uśmiechem 
podchodzić do drugiego czło-
wieka. Następnie chórek dziecięcy zaśpiewał kilka pieśni, a potem zaczęło się dziać! 
Atrakcji było co niemiara. Strefa dla dzieci: koraliki, malowanie twarzy, wymyślne 
fryzury, malowanie na folii rozpostartej pomiędzy drzewami oraz skakanie na „ska-
kalni” do utraty tchu! Strefa dla rodzin: to przede wszystkim konkurs rodzinny! Dwie 
rodziny rywalizowały między sobą: wbijanie gwoździ przez panie, ubijanie białek 
przez panów, wyścigi z taczkami, z jajkami, bieganie z trzy metrową kłodą  drewna,  
a następnie cięcie jej piłą elektryczną, a jeśli to wszystko jest na czas – to nie jest to 
takie proste. Strefa prawdziwych mężczyzn, to potężne traktory, maszyny rolnicze, 
samochody rajdowe. Strefa kulinarna, jak zwykle ciasta, jajecznica, kiełbaski z grilla.  
A do tego emocjonujące licytacje, dla wszystkich chętnych cegiełki z niespodzianką, no  
i straż pożarna, która zaprezentowała nam pokaz gaszenia pożaru oraz co stało się 
hitem dla najmłodszych: kurtyna wodna dla ochłody! Nowością na naszym pikniku 

była „butka ze zdjęciami” – 
super sprawa! 

Wszystkim nam było 
nam bardzo miło i przy-
jemne, czego wyrazem były 
długie rozmowy dorosłych 
i niekończące się zabawy 
dzieci. 

Na zakończenie, już na 
szkolnym boisku odbył się 
niezwykle zacięty mecz pił-
ki nożnej, którego zwycięz-
cami byli wszyscy zawod-
nicy obu drużyn. Niestety 
wszystko kiedyś się kończy, 
wieczorem ostatni zmęcze-
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ni, ale zadowoleni organizatorzy pikniku udali się do swoich domów na zasłużony 
odpoczynek. Jednakże widoczna radość naszych dzieci, możliwość integracji, możli-
wość bycia ze sobą, przeżywania wspólnoty w parafialnej społeczności zrekompenso-
wała całe zmęczenie. Do zobaczenia na Rodzinnym Pikniku Parafialnym już za rok!!!  

KOLACJA DLA KOBIET POD TUŁEM 

„Mężczyzna też człowiek…, czyli skomplikowany świat mężczyzny” – to 
temat przewodni tegorocznej „Kolacji dla kobiet”, która już po raz piąty została 
zorganizowana przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Cisownicy. 

W tym roku we wtorek 
5 czerwca salę bankietową 
Restauracji „Pod Tułem” 
wypełniło około 70 kobiet. 
Panie różnego wieku i stanu 
zasiadły do wspólnej kolacji, by 
przy pięknie nakrytych stołach i 
filiżance aromatycznej kawy miło 
spędzić czas. W menu kolacji 
znalazły się pyszne ciasta, zimne 
przekąski i pikantna zupa krem. 
Było miło i niespiesznie. Było 
coś dla ciała, dla ducha i duszy. 
Kolację rozpoczęła pastorowa 
Katarzyna Twardzik. Serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych i 
przedstawiła zaproszonych gości. 
Następnie Pani Henryka Szarzec 
poprowadziła modlitwę, a duet – 

Halina Macura i Anna Doryghi zadbał o muzyczną oprawę spotkania. Tym razem 
część pieśni została wykonana w języku hebrajskim.  

Centralnym punktem wieczoru było wysłuchanie prelekcji diakona Pawła 
Gumperta. „Mówi się, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, a mnie się 
wydaje, że z dwóch różnych galaktyk” – stwierdził na początku prelegent. Nasz gość 
mówił o istotnych różnicach w sferze emocjonalnej, fizycznej i duchowej pomiędzy 
kobietami i mężczyznami. Przypomniał, że możemy wzajemnie uczynić się bardzo 
szczęśliwymi, ale też poprzez nierozważne zachowanie lub słowa - ranić się. Jak 
uniknąć tego typu zranień w relacjach damsko - męskich? Pan Paweł przedstawił 
nam swój - męski punkt widzenia, za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczne! 

Kolejnym punktem programu był wykład Pani Łucji Niedoba pt. „Zdrowie też 
ważne. Flawony – zdrowa żywność”. Jeśli jesteśmy zainteresowane swoim zdrowiem 
to Pani Łucja zachęciła nas by poznać, co kryje się w pożywieniu, aby wykorzystać to na 
naszą korzyść. Tytułowe flawony występują w sokach i surówkach dając niesamowite 
rezultaty, gdy je, na co dzień spożywamy. Doskonałym dopełnieniem wykładu była 
prezentacja pojemników Tupperware. Pani Urszula Śliwka podzieliła się z nami 
swoimi spostrzeżeniami, ponieważ od wielu lat ma je na wyposażeniu kuchni. Tym 
razem usłyszałyśmy opinię użytkowniczki, a nie sprzedawcy, czy warte są swojej ceny?  
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Na pożegnanie, po końcowej modlitwie diakona Pawła Gumperta, każda 
uczestniczka Kolacji otrzymała dekoracyjną mini poduszkę w kształcie serca. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania, prelegentom 
za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wszystkim paniom za 
obecność, uśmiech i miłe słowa. Z radością czekamy na kolejne spotkanie!                                                              
Krystyna Lazar

EGZAMIN I KONFIRMACJA 

W niedzielę 20 maja podczas nabożeństwa, odbył się egzamin tegorocznych 
konfirmantów. Po roku nauki konfirmacyjnej przyszedł czas na podsumowanie 
wytężonej pracy. Do egzaminu przystąpili: Amelia Malec, Martyna Kurek, Angelika 
Pastor, Zofia Prachnio, Krystian Cofalik, Kacper Kozieł, Daniel Michałek, Marcin 
Raszka, Piotr Rychlik. Egzamin wypadł pomyślnie i wszyscy zostali dopuszczeni do 
konfirmacji. Swój egzamin konfirmacyjny, nieco wcześniej w Niemczech, gdzie na co 
dzień mieszka, zdał Grzegorz Dragon i dołączył do nas w dniu konfirmacji. 

I tak dnia 3 czerwca br., podczas uroczystego nabożeństwa, nasi konfirmanci wobec 
całego zboru złożyli wyznanie swej wiary i potwierdzili przymierze z Bogiem ślubując 
Mu wierność i posłuszeństwo. Kiedyś w sakramencie Chrztu Świętego Bóg powiedział 
do nich swoje „tak”, teraz przyszła kolej na ich odpowiedź, na ich „tak” wobec Boga. 
Tak się stało! W swym ślubowaniu, konfirmanci przejęli odpowiedzialność za siebie, 
za swoje czyny i decyzje. 

Na tej trudnej drodze samodzielnej odpowiedzialności przed Bogiem za swo-
je życie potrzebują wsparcia. Tę zaś rolę musimy pełnić my wszyscy: duszpasterze, 
katecheci, prezbiterzy, wszyscy członkowie naszego zboru, a przede wszystkim Wy 
drodzy rodzice konfir-
mantów. Dobrze byłoby 
gdyby Ci młodzi ludzie 
nie zniknęli z firmamen-
tu naszej parafii, lecz aby 
byli żywymi kamieniami 
naszego zboru. Stąd mój 
apel zarówno do kon-
firmantów jak i do was 
rodziców, rodzin razem 
zróbmy wszystko, aby 
niedzielne nabożeństwa, 
spotkania młodzieży jak i 
inne formy pracy nie były 
tylko okazjonalnymi spo-
tkaniami, ale potrzebą 
ich serca tęskniącego do 
Boga. 

Wszystkich tegorocznych konfirmantów serdecznie zapraszamy na spotkania 
młodzieżowe i zachęcamy do aktywnego udziału w życiu parafii!
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WIZYTA MŁODZIEŻY Z LIPTOWSKIEGO JANA 

Od 8 do 10 czerwca gościliśmy u nas grupę młodzieży z naszej partnerskiej Pa-
rafii w Liptowskim Janie. Był to miły i ciekawy czas zarówno dla naszych gości jak 

i dla nas. Piątek przeznaczony 
był na odpoczynek i zapozna-
nie się z nowym miejscem.  
W sobotę pojechaliśmy do 
Cieszyna, zwiedziliśmy kościół 
Jezusowy oraz muzeum prote-
stantyzmu. Przeszliśmy także 
spacerkiem przez stare miasto 
zwiedzając najważniejsze za-
bytki. Następnie pojechaliśmy 
na pizzę oraz na Równicę gdzie 
celem naszym był leśny ko-
ściół. Niestety ulewny deszcz 
sprawił, że postanowiliśmy 
wcześniej wrócić do Cisowni-
cy. Wieczorem zorganizowa-
liśmy spotkanie integracyjne 

polskiej i słowackiej młodzieży. Śmiechu było co nie miara! W niedzielę nasi goście 
podczas nabożeństwa zaśpiewali kilka pieśni, a ks. Piotr Tajat wygłosił kazanie. Po 
nabożeństwie, po obiedzie i serdecznym pożegnaniu nasi goście udali się w drogę po-
wrotną do swoich domów. Myślę, że z czasem kontakty te zaowocują jeszcze bliższą 
więzią między naszymi parafiami.   

PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 
17 czerwca br. obchodziliśmy kolejną, 37 już pamiątkę poświęcenia kościoła Jana 

Chrzciciela w Cisownicy. Uroczyste nabożeństwa poprzedzone zostały porankiem 
pieśni i muzyki religijnej, podczas którego wystąpili: chór mieszany pod dyrekcją  
p. Wiesława Jakubika, 
chórek dziecięcy, który 
prowadzą p. Halina Macu-
ra i p. Joanna Starzec oraz 
chór parafii w Bielsku pod 
dyrekcją p. Agaty Fender. 
Przed i po nabożeństwie 
mogliśmy wsłuchać się w 
piękne dźwięki płynące z 
instrumentów i serc Die-
cezjalnej Orkiestry Dętej 
pod dyrekcją pana Adama 
Pasternego. 

Uroczyste nabożeń-
stwa rozpoczęły się o godz. 
10:00. Słowo Boże w ko-
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ściele głosił ks. Dariusz Dawid z Zabrza, zaś w ogrodzie parafialnym ks. Michał Ma-
tuszek z Bielska. Po nabożeństwach księża, zaproszeni goście, chóry oraz orkiestra 
spotkali się w sali parafialnej na okolicznościowym poczęstunku.  

WYCIECZKA CHÓRKU DO PSZCZYNY

 30 czerwca wyjecha-
liśmy z chórkiem na wyciecz-
kę do Pszczyny. Zebraliśmy 
się na stacji PKP w Goleszo-
wie, aby wsiąść do pięknego 
niebiesko-białego pociągu 
ELF, co było niemałą atrak-
cją. Po przyjeździe spacer-
kiem udaliśmy się do Kościo-
ła w Pszczynie podziwiając po 
drodze zabytkowe kamienice. 
Zwiedziliśmy kościół i wy-
słuchaliśmy historii kościoła 
i Pszczyńskich Książąt. Na-
stępnie udaliśmy się do par-
ku, podziwiając białe łabę-

dzie , różnokolorowe kaczki, piękne drzewa  
i kwiaty. W porze obiadowej odwiedziliśmy 
Zagrodę Żubrów, było na co patrzeć, gdy ol-
brzymie żubry ruszały do swoich stanowisk 
na posiłek. Zobaczyliśmy także wielobarw-
ne pawie z pięknymi piórami, sarny, jelenie, 
lisy i inne zwierzęta. Atrakcją był też pięk-
ny film o historii Pszczyńskich Żubrów. Na 
koniec zwiedziliśmy skansen i pełni wrażeń 
ruszyliśmy w drogę powrotną do naszych 
domów.                                                            

Halina Macura i Joanna Starzec

DNI DOBREJ NOWINY 2018 

 W tym roku Dni Dobrej Nowiny 
dla dzieci odbywały się pod hasłem „Bóg 
pragnie Twoich oczu, uszu i ust”. Na 
przykładzie bohaterów biblijnych, od 25 
do 27 lipca , dowiadywaliśmy się jak Bóg 
chce wykorzystać nasze oczy, uszy i usta. 
Pomogli nam w tym Dawid i Batszeba, 
drugiego dnia  Rechabeam i zakończyliśmy 
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naszą przygodę z Absalomem. Zaś w sobotę czekały nas nie lada atrakcje w Żorach. 
Mianowicie udaliśmy się do Muzeum Ognia, gdzie dowiedzieliśmy się jak potężnym, 
ale i wspaniałym żywiołem jest ogień. Mogliśmy też wykonać samodzielnie różne 
doświadczenia, które łączyły się z ogniem. Miło spędziliśmy czas na pięknym ryneczku 
– lody były pyszne, a karuzela kręciła się wesoło. Sprawdziliśmy naszą kondycję na 
placu zabaw i siłowni w parku. Na zakończenie Dni Dobrej Nowiny dzieci wystąpiły 
na niedzielnym nabożeństwie i zaśpiewały pieśni, których się nauczyły.

 Wakacyjne zajęcia ze Słowem Bożym i wspaniałą zabawą, nie odbyłyby się, 
gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu osób – rodziców, młodzieży i parafian – 
wszystkim Wam serdecznie dziękujemy.

                                                                 Organizatorzy Dni Dobrej Nowiny

WYJAZD MŁODZIEŻY DO OLSZTYNA 

W dniach od 11 do 18 sierpnia br. odbył się wakacyjny 
wyjazd młodzieży. Bardzo wczesnych rankiem, a właściwie 
jeszcze nocą zebraliśmy się na parafii, z której dotarliśmy 
na dworzec kolejowy w Bielsku Białej. W tym roku celem 
naszego obozu była Warmia, konkretnie Olsztyn. Wspólny 
czas spędzaliśmy głównie na tamtejszej parafii, na którą 
dostaliśmy zaproszenie od ks. Łukasza Stachelka. W czasie 
tego tygodnia zwiedziliśmy m.in. muzeum na zamku nie-

daleko parafii, pojechaliśmy do wilczego szańca, czyli siedziby Adolfa Hitlera podczas 
II wojny światowej. Mieliśmy też takie atrakcje jak pływanie po jeziorze Niegocin w Gi-
życku, park linowy, jazda qadami oraz spływ kajakami rzeka Pisą w Zalesiu. W wolnych 
chwilach wypoczywaliśmy nad jeziorem, jedliśmy przepyszne lody niedaleko naszej pa-
rafii. Wieczorami zasiadaliśmy razem, aby móc zagłębić się w to, co Bóg pragnie nam 
przekazać poprzez książeczkę bez słów, o której rozmawialiśmy na kolejnych tematach 
przygotowywanych przez opiekunów oraz uczestników obozu. Cały tydzień pełen wra-
żeń zleciał nam bardzo szybko, ani się obejrzeliśmy, a już trzeba było wracać do domu.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERWSZOKLASISTÓW

Jak co roku pociąg szkolny znów, po dwóch miesiącach postoju na stacji 
WAKACJE, wyruszył w podróż po wiedzę, naukę i mądrość szczególnie tę życiową. 
Większość z uczniów będzie kontynuować swoją szkolną podróż, ale niektórzy tzn. 
pierwszoklasiści dopiero ją zaczynają. Dlatego jak co roku w niedzielę 9 września 
podczas nabożeństwa odbyło się błogosławieństwo pierwszoklasistów. Pierwszy raz 
mury szkoły z naszej Parafii przekroczyli: Amelia Adamczyk, Mateusz Badura, Marek 
Cieślar, Marcel Kobiela, Kajetan Kurdun, Paweł Macura, Bartosz Miechowski, 
Szymon Pustelny, Sonia Szturc, Marta Sztwiertnia. Ponadto pobłogosławieni 
zostali: Nikodem Cieślar, Wiktoria Gajdzica, Filip Heczko, Paweł Jaroszewicz, Lidia 
Lipowczan, z Parafii w Goleszowie, ale uczniowie Szkoły w Cisownicy. 

Drodzy uczniowie: „Dobrej, szczęśliwej podróży!” Tego życzymy wam 
wszystkim! I pamiętajcie, że jest ktoś, kto chce razem z Wami w tę 
szkolną podróż się udać. Jest nim Jezus Chrystus. Nie zapominajcie o NIM!!! 
Weźcie Go ze sobą w podróż. Spotykajcie sie z Nim w szkole na lekcjach religii, na 
chórku dziecięcym, na spotkaniach konfirmantów, na spotkaniach młodzieży, na 
nabożeństwach, na szkółkach niedzielnych, a w ciągu całego roku na codziennej 
modlitwie rano i wieczorem czy na codziennej lekturze Biblii. 

Pamiętajcie jeśli Jezus będzie Waszym towarzyszem podróży to będzie ona dobra, 
miła, szczęśliwa i bezpieczna. I niech tak właśnie będzie, aż do następnych Wakacji.   

Z tego miejsca bardzo chcę podziękować każdemu, kto w jakiś sposób przyczynił 
się do naszego wyjazdu. W szczególności podziękowania przekazuję organizatorom, 
dzięki którym ten wyjazd mógł się odbyć. 

Największe podziękowania dla naszego Ojca, który chronił nas przez cały ten 
czas, i który zawsze będzie nas chronił. 

Joanna Zielina
WIZYTA KS. FRYDERYKA TEGLER

Po Wielkanocy gościliśmy w na-
szej parafii ks. Fryderyka Tegler, 
który pochodzi z Mazur, z dokładnie  
z Warpun, czyli z parafii z której przy-
wiezione zostały do nas do Cisownicy, 
w latach osiemdziesiątych dzwony 
kościelne. Ks. Fryderyk Tegler miesz-
ka obecnie w Niemczech ale chciał, 
jak to powiedział w naszym koście-
le, raz jeszcze w swoim życiu usły-
szeć dźwięk dzwonów, które pamięta  
z dzieciństwa i młodości.  Ks. Fryde-
ryk obecnie wspiera remont kościoła 
w Warpunach, a dokładnie wierzy ko-
ścielnej, której grozi zawalenie. Wsparliśmy tę działalność także ofiarą z naszej para-
fii, za co ks. Fryderyk był bardzo wdzięczny.  
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WYCIECZKA CHÓRU  DO SAKSONII

Kóniec siyrpnia – jako szkoda, 
skóńczyła sie laba i letnio przigoda.
Nie dlo chóru taki narzykani, 
wybrali my sie do Czesko – Saski Szwajcarii.
 Ałtobus wygodny, z wszelakimi wygodami, 
 szło se poplotkować ze swojimi sómsiadami.
 I jyny na sercu cinżko sie robiło,
 jak sie lichóm kukurydze przez łokno dozdrziło.
Na Wrocław my łokym ciepli,
aly jyny tak z łoddali.
Tu też my sie z naszym 
przewodnikym powitali.
 Wnet my do Hernhutu razym zawitali,
 osade Braci Morawskich razym podziwiali.
 Zwiedzali ich fare, kierchów i modlitwy sale, 
 poznali też insze niż tu łobyczaje.
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Tu z „Biblióm na co dziyń”
każdego roku wydowajóm.
Zaś trzi roki naprzód
wersety losujóm, z miski wycióngajóm. 
 Potym zaś wizyta w Hernhucki manufakturze
 i zachwyt gwiazdami, jednymi w swoji naturze.
 Wieczór gibko zlecioł, ani my sie nie nazdali
 po Goerlitzki starówce razym szpacyrowali.
Nowy dziń nas witoł mżawkóm,
ale my sie tym nie przejmowali.
Po śniodaniu do kaniónu Bastei
wszyscy razym sie wybrali.
 Oj nie jedyn trzepoł
 tam swojimi galatami, 
 jak do warowni skalnej Neurathen
 wszyscy sie dropali.
Ale to nie kóniec naszych atrakcyji,
Pravickóm Brame razym my zdobyli.
To nic, że sił już nóm chybiało,
bo widzieć tyn Boży cud naprawode sie opłacało.
 Po takim wycisku, 

gupot już nóm sie nie chciało.
 Każdy myśloł ło wieczerzy 
 i łóżku do spanio.
W niedziele też my nie lyniuchowali, 
łod rana sie wziyli za Goerlitz zwiedzani.
Podziwiali ekspónaty zza szybek gabloty,
w Muzeum Ślónskim i Dómu Barokowym.
 Ło 12 zaś dlo ducha uczta 
 i czas na rozmyślani.
 Kóncert w kościele ap. Piotra i Pawła
 i zachwyt słónecznymi łorganami.
Zaś na kóniec nabożyństwo
w krypcie Goerlitzkigo kościoła,
i służyni pieśniczkami parafianóm
miejscowym i tym z Lubania
 Dziynkujymy Pani Prezes,
 i tym wszyckim, kierzi ło nas dbali
 za to, że tak fajnie my sie mieli
 i tak moc razym pozwiedzali.
Wiymy też, że marne
byłoby to nasze wandrowani
dyby nasz Pón Bóczek
tej wycieczki nie pobłogosławił.

                                      Krystyna Grochal
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            Pewnie wielu z Was zna dobrze tą piosenkę. Jeżeli jednak ktoś ją zapomniał albo 
jeszcze nie miał okazji się jej nauczyć, to teraz ma szansę dzięki powyższym nutom 
i słowom. Piosenka Czytaj Biblię, módl się co dzień pokazuje nam wszystkim, zarówno 
dzieciom jak i dorosłym, co powinno być codziennie obecne w naszym życiu. Jest to 
modlitwa i lektura Bożego Słowa, czyli Biblii. Mam nadzieję, że nikt z Was nie zapomina 
w modlitwie przed snem podziękować Bogu za dzień, który się kończy, czy po przebudzeniu 
powierzyć Ojcu w niebie dzień, który się rozpoczyna. Na pewno warto o modlitwie pamiętać 
również w innych, ważnych czy trudnych chwilach każdego dnia. 

            Równie ważnym momentem każdego naszego dnia powinno być czytanie Biblii lub 
słuchanie, gdy ktoś czyta nam Boże Słowo. W systematycznym czytaniu Biblii może nam 
pomóc na przykład książeczka Z Biblią na co dzień, jak również przygotowywanie się do 
udziału w konkursie biblijnym Sola Scriptura. W tym roku szkolnym podczas tego konkursu 
poznajemy dokładnie wybrane rozdziały 1 księgi Mojżeszowej. To właśnie w tej księdze,
w pierwszych 35 rozdziałach, bo taki zakres biblijnego tekstu należy poznać przygotowując 
się do pierwszego etapu konkursu, znajdziecie dobrze Wam znane historie o stworzeniu 
świata, arce Noego, życiu Abrahama. Ale ta księga jest bogata również w inne, równie 
ciekawe historie. Wystarczy więc otworzyć Biblię i zacząć czytać.

Kącik dla   
dzieci 

CZYTAJ BIBLIĘ, MÓDL SIĘ CO DZIEŃ
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Spróbujcie ułożyć historie z 1 Mż w kolejności ich występowania w Biblii. Obok tytułów 
wpiszcie odpowiednią cyfrę. Nie będziecie mieć problemu z tym zadaniem, jeżeli rozwiążecie 
go z pomocą Biblii (1 Mż 1-35). Dla ułatwienia zaznaczyłam już pierwszą historię i ostatnią. 

Powodzenia!

ZNISZCZENIE SODOMY
I GOMORY

POSZUKIWANIE ŻONY DLA 
IZAAKA

WIEŻA BABEL ROZSTANIE ABRAMA Z LOTEM
NARODZENIE IZAAKA POJEDNANIE JAKUBA Z EZAWEM

1. STWORZENIE ŚWIATA KAIN I ABEL
ABRAM W EGIPCIE 16. ŚMIERĆ IZAAKA
SEN JAKUBA W BETELU HAGAR I ISMAEL
WALKA JAKUBA Z ANIOŁEM NOE BUDUJE ARKĘ
OFIAROWANIE IZAAKA POTOP

             Oczywiście to nie jedyne historie, które możecie poznać dzięki 1 Mż. Dlatego warto 
otworzyć Biblię i przeczytać te 35 rozdziałów. Może warto zarezerwować sobie konkretną 
godzinę w ciągu dnia, w której poświęcicie czas na czytanie? Wyznaczcie sobie też limit 
tekstu, który dacie radę jednorazowo przeczytać. Może jeden lub dwa rozdziały? Jeżeli 
czegoś nie będziecie rozumieli, poproście o pomoc kogoś dorosłego. I na pewno warto przed 
lekturą Bożego Słowa pomodlić się i poprosić Boga o prowadzenie w tym zadaniu!

            Poznając historie z pierwszej księgi biblijnej na pewno odkryjecie mniej znane przez 
Was historie. Może jedną z nich będzie ta, którą możemy przeczytać w 14 rozdziale, 
o uwolnieniu Lota przez Abrama. Lot był bratankiem Abrama, późniejszego Abrahama. Po 
etapie wspólnej wędrówki ich drogi się rozchodzą, a Lot zamieszkał w Sodomie. Jednak 
w tym czasie toczy się wojna, w wyniku której Lot dostał się do niewoli. Dowiedział się 
o tym Abram, który uzbroił 318 swoich ludzi i wyruszył na pomoc Lotowi. Udaje się mu 
uwolnić swojego bratanka i odzyskać jego dobytek. 

            A czy mieliście już okazję poznać historię pobytu Izaaka w Gerarze? (1 Mż 26) Gdy 
nastaje głód, Izaak razem ze swoją żoną Rebeką zamieszkali w Gerarze, które było pod 
panowaniem króla filistyńskiego Abimelecha. Izaak bał się, że będzie miał problemy jeżeli 
powie prawdę, że piękna Rebeka to jego żona. Dlatego okłamuje króla i mówi, że Rebeka to 
jego siostra. Jednak kłamstwo Izaaka wychodzi na jaw. Abimelech jest zły na niego, że 
niewiele brakowało, a ktoś z jego poddanych mógł potraktować Rebekę jak swoją żonę
i ściągnąć na Filistynów winę za grzech. Ale cały pozostały pobyt w Gerarze Izaak mógł 
zaliczyć jako bardzo udany. A to dzięki Bożemu błogosławieństwu, który dał Izaakowi 
wielki urodzaj i majątek. Taki dobrobyt u obcego wywołał zazdrość Filistynów, którzy 
w ramach zemsty zasypali studnie wykopane jeszcze za czasów jego ojca Abrahama. Pobyt 
w Gerarze dla Izaaka i jego rodziny kończy się, gdy król Abimelech chce, żeby się on 
wyprowadził, co też Izaak robi. Przeczytajcie też pozostałe historie z 1 Mż. Warto.
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Pokolorujcie tylko te obrazki, które przedstawiają historie z 1 Mż 1-35. 
Właściwego wyboru pomoże Wam dokonać oczywiście Biblia.

JEZUS I DZIECI STWORZENIE ŚWIATA 

WIEŻA BABEL SYN 

 

OFIAROWANIE IZAAKA
DANIEL W LWIEJ JAMIE
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            W 1 Mż znajdziecie również losy synów Jakuba, których szczególnie będą dotyczyć 
kolejne etapy konkursu Sola Scriptura. Dwunastu synów urodziły Jakubowi cztery kobiety:
Lea i Rachela czyli dwie oficjalne żony, które były siostrami, córkami Labana oraz ich dwie 
służące – Bilha (służąca Racheli) i Zylpa (służąca Lei).

Spróbujcie dopasować imiona synów do imion matek, według podanych niżej podpowiedzi.

UWAGA! Pamiętajcie, że pierwszą osobą na obrazku jest ojciec tej licznej rodziny, Jakub. 
Jego nie liczymy jako dziecka czyli pierwszym synem jest Ruben.

Lea – jej dzieci to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dziewiąty i dziesiąty syn na obrazku czyli 

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

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

Rachela – jej dzieci to dwaj ostatni synowie z obrazka czyli …………………………………

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

Bilha – jej dzieci to piąty i szósty syn z obrazka czyli ………………………………………..

Zylpa – jej dzieci to siódmy i ósmy syn na obrazku czyli …………………………………….

Gabriela Sikora

 

Pokolorujcie 
Jakuba 

i jego 12 
synów.
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MIĘDZY NAMI KOBIETAMI: PAN BÓG CIĘ KOCHA. 
NIE WIERZYSZ? ZRÓB SOBIE ZDJĘCIE!

Wiem, jak to brzmi…, zwłaszcza w 
Gazetce Parafialnej. Ale spróbuj! Na po-
czątek zrób sobie zdjęcie, a potem po-
równaj kilka takich zdjęć. Na zdjęciach 
zobaczysz jak wyglądasz na prawdę. 

Spojrzysz na siebie „z boku”. Zauwa-
żysz, że na jednych zdjęciach wyglądasz 
świetnie, a na innych niekoniecznie. Nie 
bez powodu. Każda z nas jest inna i na 
swój sposób piękna. Ale nie oszukujmy 
się. To jak wyglądamy w dużej mierze za-
leży od nas samych. Jeśli skupimy uwa-
gę na naszych atutach, to efekt może nas 
mile zaskoczyć. Gdy jednak zgarbimy się, 
założymy ubrania w za dużych lub za ma-
łych rozmiarach, to mając nawet super 
figurę będziemy wyglądać niekształtnie. 
Podobnie z kolorami. Pewnie zauważyły-
ście, że jedne kolory pasują do naszego 
typu urody, a inne zwyczajnie nie. Przy-
gaszają nas, postarzają. Sprawiają, że za-
miast wyglądać pięknie, wyglądamy tak, 
jak byśmy były chore. No po prostu źle. 
Przypuszczam, że każda z nas ma w sza-
fie takie właśnie ubrania, których nie po-

winno tam być, a my wciąż je zakładamy. 
I to nasze: „a tam, co mnie to obchodzi” 
na nic się nie przyda. Może czas na zmia-
ny? 

Domyślam się, że zwykle wygląda 
to tak: rano pobudka, po-
śpiech, obowiązki, pra-
ca. Następnie powrót do 
domu, wieczór – czas spać. 
I tak pięć dni w tygodniu. A 
potem weekend i wszystko 
od nowa. Myślę, że w tym 
całym zgiełku i pośpiechu 
zapominamy o czymś waż-
nym… może nawet najważ-
niejszym?  

Jezus dając nam przy-
kazanie miłości, zwrócił 
uwagę, że aby kochać Pana 
Boga z całego serca, musi-
my dostrzec Go w drugim 

człowieku. A żeby prawdziwie pokochać 
drugiego człowieka, musimy najpierw 
zaakceptować i pokochać siebie. ”Miłuj 
bliźniego swego jak siebie samego” – 
czytamy w Biblii. Jak to jednak zrobić? 

Rozumiem, że to niełatwe. Świat 
zmusza nas, kobiety, żebyśmy były jed-
nakowe. Narzuca swoje wzorce, nie tole-
ruje inności. Przekonuje, że jesteśmy za 
chude, za grube, za mądre lub za głupie, 
w każdym razie nigdy nie dość dobre czy 
ładne. Jak tu nie wpaść w kompleksy? 
Ale to przecież śmieszne! Świat stworzo-
ny przez Boga w niczym nie przypomina 
chińskiego marketu, gdzie wszystko jest 
jednakowe i znormalizowane. Dlaczego 
my miałybyśmy być takie? Bóg lubi kon-
trasty. Kocha różnorodność. Stworzył 
małą mrówkę i wielkiego słonia, białą 
mysz i czarnego kota, krakanie wrony 
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i trele słowika. Niewyobrażalną ilość 
kształtów, kolorów i wielkości. Czy to nie 
genialne? Jest, w czym wybierać! 

My też Jesteśmy różne! Każda z nas 
jest inna. Nie gorsza, nie lepsza, ale inna. 
Mamy inny odcień skóry, inne rysy twa-
rzy… inne poglądy, inne priorytety… inne 
pasje, inne zainteresowania… mamy też 
inne podejście do wielu spraw… inne po-
mysły na życie. Dzięki temu każda z nas 
jest wyjątkowa i niepowtarzalna; jedyna 
w swoim rodzaju. I właśnie ta wyjątko-
wość i niepowtarzalność nadaje znacze-
nie i cel naszemu życiu. Powoduje, że 
mamy inny czas do wykorzystania, inną 
energię, inną siłę, inne zdrowie, a nawet 
inne dobra materialne. A to, że znajdu-
jemy się w konkretnym miejscu i w kon-
kretnym czasie nie jest przypadkiem. Bóg 
ma swój cudowny plan względem nas. I 
to lepszy niż możemy sobie wyobrazić. 
Każda z nas została do czegoś powołana, 
do czegoś przeznaczo-
na. Każda bez wyjątku! 
Każda ma jakąś pracę do 
wykonania, dar do ob-
darowania, życzliwość 
do okazania czy miłość 
do dzielenia się nią z in-
nymi. Każda może ulżyć 
w czyimś cierpieniu, do-
trzymać towarzystwa w 
czyjejś samotności czy 
pomóc naprawić czyjeś 
złamane życie. To na-
daje naszemu istnieniu 
sens. Sprawia, że nie po-
lega ono tylko na ochro-
nie własnych interesów; 
zarabianiu i wydawaniu 
pieniędzy (jak przekonują nas media), 
lecz na czymś więcej… 

Martwi mnie, że tak często w tym 
całym zabieganiu nie dostrzegamy ile 
wnoszą do naszego życia inni ludzie. 

Rodzina, przyjaciele, znajomi, a nawet 
przypadkowo spotkane osoby. Tak łatwo 
ignorujemy ich znaczenie. Ale wystar-
czy, że na chwilę zamkniemy oczy i wy-
obrazimy sobie, że… nagle ich zabraknie. 
A wtedy najłatwiej zrozumiemy, że to nie 
rzeczy, pieniądze, kariera czy obowiązki 
są najważniejsze w naszym życiu, lecz 
otaczający nas ludzie. Uśmiechajmy się. 
Patrzmy im w oczy. Pokazujmy, że ich 
zauważamy i doceniamy. Dzięki temu 
prędzej czy później trafimy na właściwe 
tory. Uświadomimy sobie, co tak na-
prawdę jest dla nas okazją, którą warto 
wykorzystać w życiu, a co tylko pokusą, 
której należy się oprzeć. 

A teraz może spójrzmy na swoje zdję-
cie? Co na nim widać?

Po pierwsze - nie jestem rzeczą. Nie 
jestem „wieszakiem” na modne ciuchy. 
Nie muszę być odbiciem czyichś pra-
gnień, pomysłów czy ideałów. Jestem 

sobą! Nikim innym!
Po drugie – Jestem człowiekiem. To 

brzmi dumnie. Jedynym stworzeniem, 
które ma wyjątkowy dar czyniący go 
istotą podobną do Boga: wolność! Mogę 
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wybierać! Paw sam z siebie nie chce być 
dumny, leniwiec – leniwy, a osioł – upar-
ty. Ja jednak mam wybór. Nie chcę, żeby 
moim zachowaniem rządziły geny, hor-
mony, doświadczenia z przeszłości, ura-
zy, uprzedzenia czy opinie innych ludzi, 
a nawet poziom żelaza w wodzie z kranu. 
„Jezu ufam sobie” zamieniam na „Jezu 
ufam Tobie”. 

Po trzecie – Jestem „ciałem uducho-
wionym” lub „duchem ucieleśnionym”, 
– jak kto woli. Bóg tak chciał. Tak mnie 
stworzył. Cała jestem chciana przez Boga. 
To nie przypadek, że Jestem, jaka jestem, 

że wyglądam tak, jak wyglądam, że robię 
to, co robię i że myślę to, co myślę. Sam 
Jezus przyszedł na świat w ludzkim cie-
le. To coś znaczy! Bóg Potrzebuje mojego 
serca, rozumu, ust, dłoni… Biblia mówi, 
że moje ciało ma być „Świątynią Ducha 
Świętego”. Dlatego jestem w pełni prze-
konana, że w moim ciele ma rozbłysnąć 
chwała Boga Żywego. I co najważniejsze? 
W sposób wyjątkowy, niepowtarzalny – 
mój jedyny! No cóż? Może nie przypomi-
nam modelek z pierwszych stron gazet, 
ale… chwała Bogu za to!                                          

Krystyna Lazar

Dawid, wielki król Izraela panujący 
w latach 1010r. p.n.e. do 970r. p.n.e. u 
schyłku swojego  życia i panowania  wo-
bec całego zgromadzenia składa Bogu 
dziękczynienie i wyznaje jego wszech-
potęgę: „Twoją, Panie, jest wielkość i 
moc i majestat, i sława, i chwała, gdyż 
wszystko, co jest na niebie i na ziemi, 
do ciebie należy, twoim Panie, jest kró-
lestwo i Ty jesteś wyniesiony jako gło-
wa nad wszystko. Od ciebie pochodzi 
bogactwo i chwała, Ty władasz nad 
wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, 
w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś 
wielkim i mocnym”. (1Krn.29,11). 

Podobne wyznanie uczynił Hiob. Był 
to mąż bardzo bogobojny, prawy i stro-
niący od złego. A jednak spotkało go 
wielkie cierpienie. Bóg nie udzielił mu 
odpowiedzi na jego skargę, ale objawił 
mu swoją wszechpotęgę. Z tą praw-
dą Hiob mógł wyznać: „Wiem, że Ty 
wszystko możesz i żaden Twój zamysł 
nie jest dla ciebie niewykonalny” (Hi 
42,2).  Boża wszechwładność przejawia 
się w każdym dziele jego stworzenia, 
nawet w najdrobniejszych szczegółach. 
Przemawiającą ilustracją tej prawdy są 

słowa samego Pana Jezusa skierowane 
do swoich uczniów: „Czyż nie sprzeda-
ją za grosz dwu wróbli? A jednak ani 
jeden z nich nie spadnie na ziemię bez 
woli Ojca waszego. Nawet wasze wło-
sy na głowie wszystkie są policzone. 
Nie bójcie się; jesteście więcej warci 
niż wiele wróbli” (Mat 10,29). W tym 
fragmencie widzimy obraz Boga, który 
nie tylko doskonale nas zna, ale dba o 
nas i  otacza nas swoją troską. Bóg ma 
suwerenną władzę nad całym naszym 
życiem. Zarówno nad tym  co „proste”, 
kiedy wszystko układa się po naszej 
myśli. Kiedy cieszymy się zdrowiem, 
powodzeniem i dobrobytem. Jak i rów-
nież wtedy, gdy pojawia się „krzywa”. 
Księga Kaznodziei Salomona daje nam 
wskazówkę, aby analizować i rozważać 
różne wydarzenia i koleje naszych lo-
sów pod kątem Bożej wszechwładzy: 
„Przypatrz się działaniu Bożemu! Któż 
może wyprostować to, co On skrzywił? 
W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz 
w dniu złym zważ: Również ten uczy-
nił Bóg tak samo jak tamten, po to, by 
człowiek nic nie dociekał z tego, co bę-
dzie po nim” (Kz7,13,14). 

POZNAJ BOGA – JEGO WSZECHWŁADZA



31      INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018       

To co „krzywe” Bóg może wyprosto-
wać i we wszystkim współdziałać ku do-
bremu z tymi, którzy Boga miłują. Do-
skonałą ilustracją tej biblijnej prawdy 
jest starotestamentowa historia Józefa. 
Józef był umiłowanym synem patriar-
chy Jakuba. Ojciec dał temu szczególny 
wyraz, kiedy sprawił mu piękne okrycie. 
Była to długa szata z rękawami. Józef 
często paradował w niej wzbudzając za-
zdrość braci. Nienawiść do brata dopeł-
niła się, kiedy Józef pochwalił się swo-
imi snami, a które dobitnie sugerowały, 
że bracia w tym ojciec i matka oddadzą 
mu pokłon. Nawet stary Jakub był tym 
wzburzony, ale za-
chował to w pamię-
ci. Po tym incyden-
cie bracia postano-
wili się go pozbyć. 
Nadarzyła się ku 
temu okazja i pod-
czas wypasu owiec 
sprzedali Józefa 
kupcom zdążają-
cym do Egiptu. Po-
jawiła się pierwsza „ 
krzywa” sytuacja w 
jego życiu. Na tar-
gu został kupiony 
przez Potyfara do-
wódcy straży przy-
bocznej faraona. 
Zostaje niewolni-
kiem w jego domu. Lecz Bóg jest z nim 
i sprawia, że Józefowi wiodło się dobrze 
i we wszystkim co czynił miał powodze-
nie. Szybko zyskał uznanie i życzliwość 
swego pana. Toteż wkrótce zostaje za-
rządcą całego jego domu. Wydaje się, że 
jego położenie powoli się prostuje. Józef 
był wyjątkowo przystojnym mężczyzną 
i zwrócił uwagę na siebie wielu kobiet, 
również żony Potyfara. Kiedy jej próba 
uwiedzenia go nie powiodła się, oskarży-

ła go fałszywie i Józefa wtrącono do wię-
zienia. To kolejna” krzywa”, za którą nie 
był odpowiedzialny. 

Józef doświadcza wyjątkowej nie-
sprawiedliwości i krzywdy, a jednak nie 
upada na duchu. Wyrósł w wierzącej ro-
dzinie i dlatego cierpliwie znosił tą trud-
ną sytuację. Wkrótce zjednał sobie przy-
chylność  przełożonego i został nadzorcą 
nad wszystkimi więźniami. Niedługo 
zasłynął interpretacją snów współwięź-
niów, przepowiadając jednemu z nich 
powrót do dawnych godności, a drugie-
mu śmierć. Nadarzyła się okazja, żeby 
uwolniony więzień wstawił się za nim 

u faraona. Miał na-
dzieję na odzyskanie 
wolności. Lecz ten za-
pomniał o nim. Józef 
musiał jeszcze dwa lata 
czekać na Boży czas. 
Cierpliwa nadzieja to 
wielka cnota chrześci-
jańska. Lecz w naszym 
codziennym życiu peł-
nym pośpiechu nie-
łatwo jest czekać. To 
jest o wiele trudniejsze 
niż działanie. Czasem 
jednak w „krzywym 
odcinku” okoliczności 
tak się ułożą, że jeste-
śmy zmuszeni w nim 
pozostać. I tak się stało 

w życiu Józefa. Po dwóch latach faraon 
miał we śnie tajemniczą wizję. Oto z Nilu 
wyszło siedem krów tłustych i siedem 
chudych, które pożarły te tłuste. Z jednej 
łodygi wyrosło siedem kłosów pełnych 
i siedem pustych. I znowu te puste po-
żarły te pełne. Nikt na dworze faraona 
nie potrafił wytłumaczyć ich znaczenia. 
Wtedy przypomniano sobie o Józefie. 
Przyprowadzony z więzienia oznajmił, że 
sny pochodzą od Boga i są zapowiedzią 
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nadchodzącej przyszłości. Wyjaśnił ich 
symbolikę i zaproponował rozwiązanie. 
Z rozkazu faraona w wieku 30 lat zosta-
je namiestnikiem całej ziemi egipskiej. 
Jako symbol władzy otrzymuje piękną 
szatę, pierścień i złoty łańcuch. Krzy-
wa w życiu Józefa zaczyna się prosto-
wać. Warto tutaj przypomnieć fragment  
z 1Krn 29,12 „…w Twojej ręce jest to, 
aby uczynić kogoś wielkim i moc-
nym…”. Boże plany i działania są dosko-
nale ustalone w czasie. Nie ma w nich 
pośpiechu, pomyłki i przypadkowych 

wydarzeń. Bóg nie wpada w panikę, je-
żeli pojawia się „krzywa” w naszym ży-
ciu. Jest Bogiem suwerennym i wszech-
władnym i nic nie wymyka mu się spod 
kontroli. Głód, który zgodnie z proroc-
twem dotknął nie tylko Egipt, ale i są-
siednie kraje, zmusił patriarchę Jakuba 
do wysłania synów po zboże do Egiptu. 
Musieli stanąć przed Józefem. Po kilku 
próbach sprawdzenia ich prawdomów-
ności, Józef daje im się poznać i składa 
przed braćmi piękne świadectwo: „Bóg 
posłał mnie przed wami, aby zapewnić 
wam przetrwanie. Tak więc nie wyście 
mnie tu posłali. Wy wprawdzie knuli-
ście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił 
to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś 
dzieje: zachować przy życiu liczny lud” 
(1Mż50,20). 

Józef wyszedł z tego „pieca cierpie-
nia” duchowo dojrzały, zdolny do prze-
baczania i umiejący zło obrócić w dobro. 
Trudne doświadczenia zawierają w so-
bie wielką wartość, o ile przyjmujemy je  
z wiarą. Jeśli ufamy Bogu w każdym cza-
sie, to On jest po naszej stronie i zgodnie 
z jego obietnicą wszystko co nas spotyka 
działa na naszą korzyść. To daje ogrom-
ne poczucie bezpieczeństwa, że Boże 
drogi i cele wyznaczane są przez Oso-
bę, której naturą jest przede wszystkim 
miłość. Ta prawda, jeżeli na niej oprze-

my swoją wiarę, będzie nas prowadziła 
do większej stałości w życiu i rozwinie  
w nas urok łagodnego i spokojnego  
ducha, który ma wielką wartość w oczach 
Boga. 

Nie wszystko jednak dowiemy się po 
tej stronie nieba. Dlaczego pewne sytu-
acje pojawiły się, lub rozwinęły w dany 
sposób. Boża odpowiedź, która pojawia 
się w księdze proroka Habakuka, a któ-
ra jest powtórzona trzy razy w Nowym 
Testamencie brzmi: „A sprawiedliwy 
z wiary żyć będzie”. Nasz wzrok musi 
przenosić się bardziej z okoliczności  na 
suwerennego, wszechwładnego i pełne-
go miłości Boga, który chce być w życiu 
każdego z nas Błogosławionym Władcą. 
I tylko od nas zależy na ile Mu zaufamy. 

Henryka Szarzec
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Nie nam, Panie, nie nam, ale 
imieniu swemu daj chwałę, dla 
łaski swojej, dla wierności swojej! 
Alleluja! Pan pamięta o nas, będzie 
błogosławił. 

Psalm 115, 1.12a

Siostry i Bracia! Oto dzień, który Pan 
uczynił, weselmy i radujmy się w Nim. 
Przeżywamy uroczyste dziękczynne na-
bożeństwo w piękny i słoneczny 
dzień, tu w ogrodzie parafial-
nym. To czas radosnego dzięko-
wania Panu Bogu za to miejsce, 
za ten kościół ewangelicki pw. 
Jana Chrzciciela w Cisownicy. 
Dziś przybywając na to miejsce z 
bliskich i dalekich stron do tego 
Domu Bożego pragniemy przede 
wszystkim Bogu Wszechmogące-
mu z głębi serca podziękować za 
Jego opiekę i błogosławieństwo. 
Gromadząc się tak licznie tu na 
tym miejscu, pamiętając niezli-
czone dowody Bożej łaski, miłości i do-
broci, chcemy za autorem Psalmu 115 
wypowiadać słowa i prosić: Nie nam, 
Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj 
chwałę, dla łaski swojej, dla wierności 
swojej. Pan pamięta o nas, będzie bło-
gosławił. 

W Roku Świadectwa Kościoła przyto-
czę fragment kazania ks. Marcina Lutra, 
wygłoszonego z okazji poświęcenia ko-
ścioła w Torgawie w 1544r., cytuję: „Ko-
ściół jest miejscem, w którym nie dzieje 
się nic innego, jak to, że nasz umiłowany 
Pan rozmawia z nami przez swoje świę-
te Słowo, a my rozmawiamy z Nim przez 
modlitwy i pieśni pochwalne”. To wła-
śnie nasz Reformator określał kościół, 

jako miejsce spotkania i wzajemnej roz-
mowy Boga z człowiekiem, i odwrotnie. Z 
jednej strony Wszechmogący Bóg, który 
przez swoje słowo i sakramenty spotyka 
się ze swoim ludem, i z drugiej strony 
grzeszny człowiek, który niebiańskiemu 
Ojcu za Jego liczne dobrodziejstwa od-
powiada słowami modlitwy i pieśni. Tak 
jest i dziś tu na tym miejscu. Kościół na 
ziemi ma swoją przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość. Pytamy nieraz z niepokojem 
o nieznaną przyszłość Kościoła, jaki on 
będzie w czasach, kiedy tak wielu ludzi 
żyje na co dzień bez Boga. Twierdząc, że 
nie jest im do niczego potrzebny. Próbu-
jąc odnaleźć odpowiedzieć pomocny bę-
dzie Luter, który pisał: „To nie my jeste-
śmy tymi, którzy stanowimy o istnieniu 
Kościoła, nie byli nimi także nasi przod-
kowie i nie będą nimi również nasi po-
tomkowie, lecz Ten który wypowiedział 
słowa: Ja jestem z wami po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Dlatego 
cały świat może mieć tylko światło, któ-
re go oświeca – jest nim Jezus Chrystus. 
Taka wiara i takie wyznanie jest prawdzi-
wym fundamentem, na którym kościół 

KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS PAMIĄTKI 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – KS. MICHAŁ MATUSZEK
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stoi. Przypomina o tym biblijne hasło 
tygodnia 3. Niedzieli po Trójcy Świętej: 
Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby 
szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19,10).

Słowa psalmisty wzywają nas w tym 
świątecznym dniu nie tylko do oddawa-
nia Bogu chwały i dziękczynienia za oka-
zaną łaskę i wierność, lecz zwracają się 
do nas ze słowem obietnicy: Pan pamię-
ta o nas, będzie błogosławił! To właśnie 
Boża Opatrzność w sposób odczuwalny 
obejmuje wierzących w każdym miejscu 
i czasie. Z nią związane jest Boże błogo-

sławieństwo, które przejawia się w licz-
nych darach, przekazywanych właśnie 
przez Kościół. Dowodem na to jest każde 
nabożeństwo, w czasie którego możemy 
przeżywać chwile społeczności z Bogiem 
poprzez Jego święte Słowo, w którym od-
słania nam swoją zbawczą wolę i poucza 
nas jak zgodnie z nią postępować kar-
miąc nasze dusze. Będzie błogosławić…  
z tym przyrzeczeniem chcemy z ufną 
wiarą kroczyć po drogach, wiodących do 
ojcowskiego domu w niebiesiech. Jesz-
cze jesteśmy w drodze do tego celu, a nikt 
nie wie jak długo potrwa nasza ziemska 
wędrówka. Dlatego nasze serca są prze-
pełnione wdzięcznością za możliwość 
bycia ze sobą jako społeczność ludzi wie-
rzących – Kościół Powszechny.

Umiłowani w Panu! Ewangelia Łu-
kasza, która czytana była od ołtarza jest 
nam znana i pamiętamy ją ze szkółek 
niedzielnych. Ukazuje obraz niepojętej 
miłości i dobroci Ojca. Marnotrawny 
syn prowadząc rozwiązłe życie, które 
było jego marzeniem jeszcze, gdy prze-
bywał w domu ojca, zabrnął w końcu do 
sytuacji bez wyjścia. Będąc u kresu sił 
i wytrzymałości, zrozumiał, że dawne 
jego marzenia, spełniając się, doprowa-
dziły go do beznadziejności. Zrozumiał, 
że dalej tak być nie może, choć począt-

kowo nie widział wyjścia z impasu  
w którym się znalazł. Tak nieraz 
bywa zarówno w życiu człowieka, 
jak też w życiu narodów, a także w 
życiu Kościoła. Zaniedbanie i lek-
ceważenie zasad moralnych prowa-
dzi do fatalnego stanu, kiedy myśli 
ludzi uświadamiają im, że ten stan 
nie może trwać dalej, ale rozum 
nie znajduje sposobu, jak należy 
wyjść z sytuacji, która wygląda na 
beznadziejną. Trudna sytuacja po-
lega na tym, że beznadziejność się 
pogłębia, a człowiek czy grupy ludzi 

toczą się nadal siłą rozpędu po zgubnej 
drodze ku ostatecznej tragedii! Główną 
myślą tego tekstu są słowa wypowiedzia-
ne przez faryzeuszy: Ten grzeszników 
przyjmuje i jada z nimi. Dla nich było 
to wielkie zgorszenie, że Jezus grzeszni-
ków przyjmuje, do grzeszników wyciąga 
ręce, rozgrzesza, z grzesznikami je i pije, 
z nimi rozmawia, z nimi zasiada do jed-
nego stołu aby ich karmić Swoim Ciałem 
i Swoją Krwią.

Jednak ludzie stwarzają podziały po-
między sobą. Nie raz chcieliby dzielić 
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  
A ta historia biblijna jest tego ewident-
nym przykładem, obrazującym ludzkie 
postawy wobec spokrewnionych więza-
mi rodzinnymi. Poprzez takie postawy 
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zostaje zniekształcony obraz Boga peł-
nego miłości. Lecz przed Bogiem nie ma 
żadnej różnicy pomiędzy grzechem. Sło-
wo Boże jednoznacznie mówi: wszyscy 
zgrzeszyli. Apostoł Jan pisał: Jeśli mó-
wimy, że grzechu nie mamy, sami siebie 
zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli 
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest 
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grze-
chy, i oczyści nas od wszelkiej niepra-
wości (1 J 1,8-9). Kto mówi, że nie grze-
szy, ten jest na błędnej drodze. Kto siebie 
czyni sprawiedliwym, ten pozbawiony 
jest prawdy. Możemy się spotkać we 
współczesnym świecie z pytaniami: Po co 
tak często mam przychodzić do kościoła 
i przystępować do Stołu Pańskiego sko-
ro np. nie kradnę, nie mówię fałszywego 
świadectwa o bliźnim, nie pożądam? Czy 
patrząc także na przestrzeganie pozosta-
łych przykazań możemy powiedzieć, że  
i tu nie grzeszymy? 

Dlatego dla Boga wszyscy ludzie są 
równi, bo wszyscy zgrzeszyli. Wszystkich 
jednakowo umiłował, z tą tylko różnicą, że 
jedni szukając Boga, oczyszczając się we 
krwi Baranka ciągle na nową przynoszą 
Bogu radość niewysłowioną, a inni przy-

noszą smutek, stąd są poszukiwani i na-
woływani, aby powrócili do Domu Ojca.

Drodzy! Myślę, że wiele wspomnień 
związanych z tym miejscem, budynkiem 
i jego otoczeniem towarzyszy ewangeli-
kom z Cisownicy, tu mieszkającym oraz 
stad się wywodzącym. Wiele wspomnień 
z niejednym nabożeństwem niedzielnym 
czy świątecznym, Sakramentem Ołta-
rza czy Chrztu Św., uroczystością ślubu, 
pogrzebu, czy innych zostało wyrytych 
w waszych sercach. W pamięci zapewne 
także nie jednego uczestnika tego nabo-
żeństwa. Wiele jest też powodów, aby 
zawołać: Nie nam Panie, nie nam, ale 
imieniu swemu daj chwałę. Tutaj na tym 
miejscu Bóg spotyka się ze swoim ludem, 
a lud Boży ze swoim Panem od momen-
tu poświęcenia tego kościoła. Ten Dom 
Boży jest miejscem spotykania się Boga 
ze swoim Ludem. Chociaż liczy 37 lat, 
to jednak jego mury mogły by nam wie-
le opowiedzieć. Gdyby tylko mogły mó-
wić, niejedno by nam powiedziały. Ile 
one modlitw słyszały, ile pieśni wsiąkało  
w mury tej świątyni, ile łez spłynęło w po-
sadzkę? Z drugiej strony jakie wspaniałe 
sprawy miały tu miejsce. Ile pokrzepie-



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2018     36  

Z  KARTOTEKI  PARAFIALNEJ:

Chrzty:                                                        Jubilaci: (od 65   l.)
Abigail Urban                                                 Stefania Raszka
Igor Pawłowicz                                               Halina Sikora
Anna Grochal                                                  Jan Gluza                                          
                                                                         Aniela Kajfosz
   Śluby:                                                           ś.p. Zuzanna Skrzypiec
 Sara Branc                                                      Jan Lazar                                     
 Bartosz Sikora                                                Helena Pindor
                                                                         Paweł Polok
Izabela Koczan                                                Paweł Żarłok
Łukasz Pilch                                                   Danuta Socha
                                                                        Gustaw Cieślar
Miriam Gilski                                                 Józef Cieślar
Piotr Kaczorowski                                          Czesław Kozieł
                                                                        Danuta Krzemień
                                                                        Karol Plinta
                                                                        Wanda Przewłocka
Pogrzeby:                                                       Helena Dyraga
ś.p. Gustaw Miech                                          Stanisław Bohucki
ś.p. Helena Kubala                                         Wanda Gluza
ś.p. Stefania Śliż                                             Marta Kuśmierz
ś.p. Czesław Poloczek                                    Jan Skrzypiec
ś.p. Zuzanna Skrzypiec                                   Irena Czyścik    

nia i pociechy doznali tu ludzie. Ilu ludzi 
poznało tu żywego Boga i zwróciło się do 
Niego swoim sercem? Ile razy składano 
tu ślubowanie przed Trójjedynym? 

Zatem wdzięczność za to, że mamy 
gdzie się modlić i spotykać się z Bogiem, 
pragniemy wyrazić słowami pieśni dzięk-
czynnej: Dziękujmy Bogu wraz, sercem, 
usty, rekami, bo wielkość Jego spraw, 
objawia się nad nami. On nas od pierw-
szych lat, w opiece swojej miał i niezliczo-
nych łask, dowodów wiele dał [ŚE 593,1]. 
Ten prawdziwie Bogu dziękuje, kto to czy-

ni sercem, ustami, ale i rękoma. Rękoma 
dziękujemy Bogu przez ofiary, przez czy-
ny, przez służbę związaną z Jego domem, 
z Jego Kościołem.   

Dziękując dobremu Bogu za ten błogo-
sławiony dzień i za to wspólne spotkanie 
na tym nabożeństwie, wznosimy nasze 
wdzięczne serca do Niego, wołając za psal-
mistą: Nie nam, Panie, nie nam, ale 
istnieniu daj chwałę. Pan pamięta 
o nas, będzie błogosławił. 

Amen. 
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Chcesz pomóc? Weź udział w parafialnej akcji charytatywnej  
KROMKA CHLEBA DLA BLIŹNIEGO 

  
 

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

Czas trwania akcji: 
Od 1 do 31 PAŹDZIERNIKA 2017r.,  

 

         ZA KAŻDY DAR SERCA SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!! 

***** 
SKŁADKA KOŚCIELNA 

Od października rozpoczynamy zbieranie składki kościelnej. Nasi 
rejonowi będą jak co roku pukać do Waszych drzwi. Przypominamy, iż według 
Prawa Kościelnego uchwalonego przez Synod Kościoła, składka powinna 
wynosić 1% rocznego dochodu. 
(np. miesięczny dochód: 1500 x 1% = 15 zł x 12 miesięcy = 180 zł 
                                        2000 x 1% = 20 zł x 12 miesięcy = 240 zł 
                                        2500 x 1% = 25 zł x 12 miesięcy = 300 zł
                                        3000 x 1% = 30 zł x 12 miesięcy = 360 zł
                                        3500 x 1% = 35 zł x 12 miesięcy = 420 zł
                                        4000 x 1% = 40 zł x 12 miesięcy = 480 zł itd. 

Składkę można także wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: Ofiara na 
cele kultu religijnego – składka kościelna. Szczególnie tych, którzy wpłacają 
składkę kościelną przelewem na konto zachęcamy do płacenia składki w 
trybie miesięcznym lub kwartalnym, co znacznie pozwala odciążyć budżet 
domowy. Wpłata na koniec roku sprawia, że płacący jednorazowo musi 
wyasygnować z domowego budżetu znaczną kwotę, a realizując stałe zlecenie
przelewem co miesiąc kwota ta rozdziela się na 12 części i nie stanowi tak 
dużego obciążenia w budżecie domowym. Pomoże to także Parafii w jej 
płynnym funkcjonowaniu. 

Składkę kościelną powinien płacić każdy pracujący członek parafii, który 
ukończył 18 rok życia. Zwolnione są osoby uczące się, nie pracujące oraz te 
które z różnych przyczyn zwróciły się do Rady Parafialnej o czasowe 
zwolnienie.

Pamiętajmy, składka kościelna to nie jedynie obowiązek, to także 
nasz przywilej i wyraz odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. 

(konto Parafii: 26811310202002000163750001)

Za każdy dar składamy serdeczne Bóg zapłać! - Rada Parafialna
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Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
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 Druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543

KANCELARIA, CO, GDZIE, KIEDY:

 KANCELARIA  PARAFIALNA:
ŚRODA PIĄTEK

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

NA TERENIE PARAFII – SERDECZNIE ZAPRASZAM!

STAŁE COTYGODNIOWE SPOTKANIA:
NABOŻEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE 
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GODZINA 
BIBLIJNA

g. 18:00
             

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)

g.16:30

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW

g. 16:30
PRÓBA 

CHÓRKU
DZIECIĘCEGO

g. 10:00

SPOTKANIE 
KOBIET 

( OSTATNI 
CZWARTEK 
MIESIĄCA 

g. 18:00)

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
MŁODSZEJ

g. 17:30

PRÓBA CHÓRU
g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

WAŻNE DATY I TERMINY:
13.10.  g. 6:45    – WYCIECZKA DO TYŃCA I KRAKOWA 
27.10.  g. 18:00  –  SPOTKANIE MŁODZIEŻY STARSZEJ (SPRZED  LAT) 
31.10.  g. 17:00  – NABOŻEŃSTWO REFORMACYJNE
01.11.  g. 14:00  – NABOŻEŃSTWO NA CMENTARZU
30.11-02.12.       – EWANGELIZACJA  PARAFIALNA
                              MÓWCA: PIOTR LOREK  Z  WROCŁAWIA
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