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RADUJCIE SIę W PANU ZAWSZE; POWTARZAM 
RADUJCIE SIę, PAN JEST BLISKO  FLP 4,4-5

apostoł Paweł 
wzywa wszystkich 
do ... radości. Pi-
sze to człowiek 
znajdujący się w 
więzieniu, w obli-
czu śmierci; czło-
wiek, który był 
k a m i e n o w a n y , 
bity i prześlado-
wany. doświadczenia, które większość 
ludzi napełniłyby goryczą i zniechę-
ceniem, u apostoła wywołują radość. 
kiedyś, wiele lat temu, w czasie długo-
trwałej choroby, postawiło mnie na nogi 
słowo św. Jakuba:  Poczytujcie to sobie 
za najwyższą radość, bracia moi, gdy 
rozmaite próby przechodzicie (Jk 1,2). 
akurat była wigilia, za oknem szpita-
la mokry od deszczu cieszyn wyglądał 
jak płaczące Betlejem, moje serce było 
pełne pokoju. to nieprawdopodobne 
w tamtym miejscu poczucie radości 
okazało się Bożym prezentem na czas 
pobytu w odosobnieniu i z dala od bli-
skich. Lekcja tam i wówczas odebrana 
nauczyła mnie na całe życie prawdy o 
tym, że święta Bożego narodzenia na-
leży okroić z otoczki, którą jest pusta  
radość, kurczowe skupienie na tradycji, 
potrawach, hałaśliwym obchodzeniu 
a nie przeżywaniu przyjścia na świat 
Bożego Syna. Łaska Bożego narodzenia 
prowadzi bowiem do łaski Ukrzyżowa-
nia. Bóg stał się dzieckiem, które umrze 
i zmartwychwstanie. kto ma Jezusa, ma 
wszystko, również świadomość tego, że 
forma nie może przerosnąć treści. dla-
tego radość wigilijna, to również kon-
centracja na Pawłowym tekście, w tle 
którego występują trzy ważne słowa: 
Pan jest blisko!

to jest poselstwo na dni, podczas  
których płoną świece na adwentowym 
wieńcu, a jasność betlejemskiej Gwiaz-
dy zwiastuje cud narodzin zbawiciela i 
oświeca ciemności świata. Można by użyć 
matematycznej metafory o odcinku pro-
stej: - między dwoma punktami rozgry-
wa się i upływa życie. Punkt a – to zapa-
lona czwarta adwentowa świeca, punkt B 
– światłość narodzonego zbawiciela. co 
naprawdę znajduje się między  punktem 
a   i  B? czy wiedza na ten temat wraz z 
apostolskim oświadczeniem:  Pan jest 
blisko – wpływa na życie człowieka? 
czy nadaje mu specyficzny koloryt, spe-
cyficzny, to znaczy pulsujący radością???  

 Pan jest blisko! to od dwóch tysięcy 
lat powtarzane zdanie ma pomóc tobie i 
mnie do przygotowania się na spotkanie. 
Gdy w wigilijny wieczór usiądziesz przy 
stole – w samotności lub w sali szpitalnej 
albo w gronie rodziny, czy w otoczeniu 
osób, które są ci mniej lub bardziej bliskie 
– pomyśl o Synu Bożym, o Jego położeniu, 
tułaczce, poniżeniu, cierpieniu i miłości, 
pomyśl o Jezusie, który z dniem, gdy Sło-
wo ciałem się stało – podarował Siebie... 
tak więc: Radujcie się w Panu zawsze; 
powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko.                                                                                                 
amen.         

aleksandra Błahut-kowalczyk
(tekst z książki „w drodze” cieszyn 2007 r.)
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ŚWIęTA W STYLU „HYGGE”

duński sposób na życie warto zasto-
sować i w naszych domach. choćby tyl-
ko na te kilka dni w roku. święta Bożego 
narodzenia są w wielu rodzinach okre-
sem trudnym. zamiast błogiego spoko-
ju dom ogarniają kłótnie wszystkich o 
wszystko, a zamiast odpoczynku są tylko 
ciągłe przygotowania i harówka od wigi-
lijnego poranka po wieczór 26 grudnia. 
trzeba przecież zastawić stoły i wszystko 
przygotować jak należy. 

Psychologowie i socjologowie już 
dawno rozpracowali fenomen „świątecz-
nej gorączki”, która sprawia, że dla wielu 
radosny czas świętowania przyjścia na 
świat zbawiciela zamienia się piekielną 
próbę przetrwania. Jesteśmy tak zabie-
gani i zapracowani, że nagłe zwolnienie 
tempa powoduje w nas coś w rodzaju 
wstrząsu. nie potrafimy się odnaleźć 
w relacji z żoną, mężem, rodzicami czy 
dziećmi. nagle mamy więcej czasu i mu-
simy sobie spojrzeć w oczy. Uciekamy 

więc w porządki, przygotowania i fasadę 
świętowania. 

Jak to zmienić? odpowiedzi poszu-
kamy w niedalekiej danii. Mieszkań-
cy tego niewielkiego kraju wygrywają 
rankingi szczęśliwości - w ostatnim 
światowym raporcie Szczęścia przygo-
towanym przez znanych ekonomistów 
Jeffrey’a d. Sachsa, Johna Helliwella i 
richarda Layarda dania była pod tym 
względem najlepsza, a wyprzedziła inne 
potęgi szczęścia: Szwajcarię, islandię, 
norwegię i Finlandię. Polska wylądowa-
ła daleko, bo na 57. miejscu. tuż przed 
nami są kazachowie, Mołdawianie i ro-
sjanie, za nami przepracowani koreań-
czycy Południowi. 

duńczycy generalnie są zadowoleni 
z życia i po prostu, zwyczajnie szczęśli-
wi, mimo że na ogół jest tam dosyć zim-
no, ponuro i nie brakuje opadów. świat 
zaczął się więc przyglądać przyczynom 
duńskiego zadowolenia z życia i odkrył, 
że tajemnica tkwi m.in. w tajemniczym 
„hygge”. trudno wytłumaczyć o co cho-
dzi, bo właściwie zrozumie to ponoć tyl-
ko rodowity duńczyk, ale spróbuję. Przy-
jemne wyzwanie. 

z pomocą przychodzi brytyjska tele-
wizja BBc, która tłumacząc, czym jest 
„hygge” posługuje się obrazami z życia. 
a zatem, jeśli siedzisz w zimną noc przy 
rozpalonym kominku, masz ubrany ulu-
biony ciepły sweter i głaszczesz swoje-
go psa, to właśnie przeżywasz „hygge”. 
idąc dalej, jeśli serwujesz sobie ulubioną 
kawę, która przyrządzona jest tak, jak lu-
bisz i raczysz bliskich domowymi wypie-
kami, albo słuchasz w swojej domowej 
oazie dobrej muzyki, to przeżywasz „hyg-
ge”. Jeśli przyjmujesz w święta rodzinę i 
po prostu jesteście razem nigdzie, się nie 
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spiesząc, nie udając przed sobą nie wia-
domo czego, to przeżywacie „hygge”. 

inaczej mówiąc, jest to pewien stan 
„przytulności”. coś, czego nie można 
kupić, a trzeba po prostu odkryć. nie da 
się pójść do supermarketu i poprosić o 
zestaw do „hygge”. taki stan osiąga się 
tylko wtedy, gdy człowiek się zaangażu-
je, podzieli sobą z kimś innym, zadba o 
to, żeby otoczenie nie przeszkadzało i 
nie popędzało, ale było niczym pierzy-
na nałożona na człowieka wtedy, gdy za 
oknem śnieg próbuje zabielić cały świat. 

ktoś z wikipedii przygotował cieka-
we tłumaczenie pojęcia „hygge” na język 
polski: „Hygge – termin funkcjonujący 
w duńskiej kulturze, oznaczający sztukę 
tworzenia przytulnej atmosfery ogniska 
domowego, braterstwa, wspólnoty, in-
tymności. Symbolem hygge są licznie za-
palane przez mieszkańców danii świece.”

zapytacie: jaki to ma związek ze świę-
tami Bożego narodzenia? odpowiem, 
że duży. coraz częściej brakuje nam ta-
kiego „świątecznego hygge”. Biegamy, 
pracujemy, załatwiamy różne sprawy, 
zdobywamy ciągle nowe rzeczy i wraże-
nia, a później zmęczeni, nawet totalnie 
wyczerpani, dobiegamy do mety zwanej 
„świętami”. i często nawet nie chce nam 
się już wtedy odpowiedzieć swoimi kro-
kami na kościelne dzwony. tymczasem 
i samo nabożeństwo może być wielkim, 
wspaniałym i fascynującym „hygge”. 

wydarzenia sprzed około 2000 lat 
zmieniły bieg dziejów świata. twierdzę, 
że święta Bożego narodzenia rozumia-
ne jako te kilkadziesiąt godzin, w trakcie 
których mamy się zmieniać, odkrywać 
siebie i innych na nowo, to tak napraw-
dę wielki dar Boga dla człowieka. Przy-
pominamy sobie chwile z Betlejem, jakże 
odmienne od naszej sielankowej, ciepłej 
i spokojnej atmosfery świąt, dalekie od 
samego „hygge”, choć jednocześnie bar-

dzo „hygge”, bo przecież pełne wiary, 
nadziei, miłości, prawdziwego ciepła i 
optymizmu. Przypominamy sobie wypeł-
niony treścią przesłania życiorys Jezusa, 
żeby zobaczyć zbawiciela i uświadomić 
sobie to, co reformacja znowu odkryła 
na nowo i posłała w świat - jesteśmy zba-
wieni tylko z łaski i przez wiarę. 

to naprawdę zbyt ważny czas, by go 
przespać, wypełnić kłótniami i domowy-
mi napięciami albo przejeść i zakłócić za-
pinaniem wszystkiego na ostatni guzik, 
żeby było podane do stołu jak trzeba. 

nie zamartwiajmy się, że nie wszystko 
kupione. nie irytujmy się nawykami żony 
lub męża, które na co dzień, w biegu życia 
przestaliśmy zauważać, a które w nadmia-
rze wolnego czasu znowu o sobie przy-
pominają. nie oglądajmy ogłupiających 
programów i skeczów w telewizji, ale po-
stawmy na coś wartościowego. Poczujmy, 
że odpowiedzialność za drugiego człowie-
ka, tego, którego kochamy, to największe 
dobrodziejstwo Boga. Przecież nic nie 
musimy zdobywać, bo mamy wszystko, 
co najważniejsze - swojego Boga. 

niech światło zapalonej świecy, czy-
li obraz bardzo biblijny, niesie pokój i 
światłość w życie.

ks. Łukasz ostruszka
(przedru „Luteranin” nr 4/2016)
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NIE-WESOŁYCH ŚWIĄT!

wyrażenie „wesołych świąt” jest pra-
wie na całym świecie praktycznie takie 
samo: Merry christmas, Feliz navidad, 
Joyeux noel czy nawet trochę przydługo 
brzmiące kung His Hsin nien Bing chu 
Shen tan (w mandaryńskiej odmianie 
chińskiego) znaczą dokładnie tyle, co po 
polsku. nie do końca jednak rozumiem, 
dlaczego „wesołych” i dla kogo one są 
wesołe?

zanim jednak podsumuję ową weso-
łość w świętach, zajmę się wpierw feno-
menem o wiele ciekawszym – wyrazem 
„święta”. co to jest „święto”?  definicja 
encyklopedyczna podaje, że to ogólne 
określenie szczególnych okresów, współ-
cześnie – szczególnie dni wolnych od 
pracy, powtarzających się regularnie co 
rok. 

Pytam więc – po co jest święto Bożego 
narodzenia? kto odpowie, 
że święta Bożego narodze-
nia upamiętniają narodze-
nie Boga, niechaj zastanowi 
się ponownie, bo nie ma nic 
dalszego od prawdy. Już w 
listopadzie zaczynamy mó-
wić o świętach, a od samego 
początku grudnia czynimy 
przygotowania – obwie-
szając dom światełkami, 
kupując prezenty, myśląc 
o potrawach świątecznych. 
od połowy grudnia prawie 
wszyscy żyją świętami, w 
sklepach sączy się świą-
teczna muzyka, na ulicach 
pełno ludzi przebranych za 

czerwone krasnoludki – a raczej krasno-
ludy – (z jakichś dziwnych powodów na-
zywanych świętymi Mikołajami) i kilka-
dziesiąt razy dziennie słyszysz ‘wesołych 
świąt!’ od znajomych, taksówkarzy, pre-
zenterów radiowych czy sprzedawców w 
sklepach. wszyscy co chwila powtarzają, 
jak bardzo są podekscytowani zbliżający-
mi się świętami. Jednak ani od nich, ani 
od krasnoludów dających moim dzie-
ciom cukierki w centrach handlowych, 
ani od prezenterów radiowych – prak-
tycznie od nikogo – nie słyszę ani słowa 
o Jezusie. ani słowa o Jego narodzinach. 

na pewno nie dla najbogatszych. ich 
już nic, nawet prezenty, nie cieszą, poza 
tym prawie wszystkim ludziom bogatym 
bardzo daleko do szczęścia. dla bardzo 
biednych, czyli ponad miliarda ludzi na 
świecie, święta niewątpliwie też rado-
sne nie będą, chyba, że można być rado-
snym, obserwując głodujące i umierające 
z głodu własne albo cudze dzieci. ty i ja 
należymy do tych pozostałych – gdzieś 
między „ledwo starcza do wypłaty”, a 
„mam sporo kasy”. Spytam wprost – czy 
uważasz, że w okolicach 25 grudnia bę-
dziesz cieszyć się wielką radością? 
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a w kościołach? owszem, w kościołach o 
narodzeniu Jezusa się mówi. ale kościoły 
to nie życie, a tylko mała część niedzieli. i 
to nie w kościołach obchodzi się wigilię, 
a w domu. w przeciętnej rodzinie jest i 
tak dość dobrze – jeszcze w jakiejś części 
domów czyta się fragment Biblii i odma-
wia modlitwę. co przekłada się czasowo 
na może pół procenta okresu świąteczne-
go. Jednak i ten zwyczaj już zanika, a w 
innych krajach jest bardzo rzadko znany. 
czy jest już jasne, że dla wielu ludzi świę-
ta Bożego narodzenia, które obchodzą i 
to bardzo uroczyście nic z Bożym naro-
dzeniem wspólnego nie mają. 

Wesołe?
wróćmy do pierwszego wyra-

zu wyrażenia „wesołych świąt”. 
wesołych? Może dla niektórych. 
Fakt, są to dni wolne od pracy i 
dla niektórych rodzin jest to po-
wód dla radości. dla większości, 
niestety, powód do smutku, bo 
nie potrafią ze sobą przebywać. 
tylko niektórzy potrafią wyżej 
postawić te chwile „szczęścia” 
niż całe dnie przygotowań i mnó-
stwo wydanych pieniędzy. nie 
umiałem dotrzeć do pochodze-
nia wyrażenia „wesołych świąt”, 
ale podejrzewam, że wymyślili je 
handlowcy. a jeśli nawet nie wymyślili, 
to głównie dzięki nim to hasło nigdy nie 
zaginie. Jest doskonałą okazją do ko-
mercji – przecież wiele sklepów ma w 
grudniu większy obrót, niż w pozostałe 
11 miesięcy razem wziętych. Skutecznie 
ogłupieni powtarzamy więc zgodnym 
chórem: wesołych świąt! – zupełnie nie 
zastanawiając się nad tym, że na ogół 
wcale nie są one wesołe. 

Czy można to zmienić?
nie wierzę, że istnieje sposób na 

stworzenie naprawdę wesołych świąt. 
ekscytacja prezentami rzadko trwa pięć 

minut, a beztrosko spędzony czas, na-
tychmiast się zapomina, gdy wraca się 
do codziennego życia. Jest natomiast 
sposób na uczynienie całego swojego ży-
cia wesołym. dokładniej rzecz biorąc – 
szczęśliwym.

nawet, jeśli jesteś osobą młodą, na 
pewno masz za sobą mnóstwo prób zdo-
bycia szczęścia. do wielu z nich wciąż 
dążysz, ale pewne już osiągnąłeś. czy to 
wymarzone mieszkanie, czy samochód, 
świetna praca, wyjście z długów, ale czę-
sto widzisz, że szczęścia ci to nie przynio-
sło. najwyżej na chwilę, później przyzwy-
czajamy się do wszystkiego. i wszystkich.  

Tak wielka radość!
kiedy pytali się uczniowie Jezusa, do 

czego w skrócie porównuje swoje króle-
stwo niebieskie, o którym sporo mówił 
i do którego tak zachęcał, odparł – do 
uczty weselnej. a jeśli wesela polskie są 
radosne, to żydowskie, z tamtych cza-
sów, o wiele bardziej! autor największej 
ilości biblijnych Listów do chrześcijan, 
apostoł Paweł, napisał bardzo krótkie i 
niezwykle rzeczowe podsumowanie owe-
go królestwa – że jest to „sprawiedliwość 
i pokój, i radość w duchu świętym”. (List 
do rzymian 14:17)
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tragiczną paranoją dzisiejszych cza-
sów są ludzie, podający się za wierzących, 
a niemający nic wspólnego ani ze spra-
wiedliwością, ani pokojem, ani radością. 
znaczna większość ludzi, których znasz, 
jest właśnie takimi. oni nigdy nie zadali 
sobie trudu poznania Jezusa chrystusa i 
Jego królestwa. Jeśliby poznali, wiedzie-
liby dobrze, co to jest radość. i nie po-
trzebowaliby do tego żadnych świąt.

tacy ludzie istnieją. Ludzie którzy od-
naleźli – radość. Jedyną w swoim rodza-
ju, która nie nudzi się i nie gaśnie. Możesz, 

jak większość ludzi, dalej szukać szczęścia 
– na tym jednak upłynie całe twoje życie i 
nigdy ono nie nastąpi – poza momentami. 
Możesz jednak odnaleźć radość, która nie 
tylko da ci spełnienie za życia, ale i uspokoi 
co do twego losu po śmierci. Może znasz 
kogoś, u kogo ta radość jest widzialna i coś 
ci się kojarzy, że to ma związek z Bogiem. 
idź, wypytaj, a nigdy nie pożałujesz. czego 
zatem ci życzę? nie-wesołych świąt. chwi-
lowej wesołości, ale prawdziwie radosnego 
życia! Przez cały czas! tak w Jezusie chry-
stusie, tylko w nim jest to możliwe. 

NARODZIŁA NAM SIę DOBROĆ

wszyscy mamy potrzebę doświadcza-
nia w naszym życiu dobra. Lubimy ota-
czać się ludźmi życzliwymi, przyjaznymi, 
bezinteresownymi. niejednokrotnie po-
trzebujemy dobrej rady czy konkretnej 
pomocy. wg. Słownika Języka Polskiego 
dobroć to sposób 
p o s t ę p o w a n i a 
wypływająca z 
miłości zgodnie 
z przyjętymi nor-
mami moralny-
mi. często mówi-
my, że człowiek 
dobry to człowiek 
o gołębim sercu. 
Słowo „dobroć” 
posiada ponad 
200 synonimów. 
Synonim dobroci w kontekście do in-
nych to m.in. dobroduszność, łaskawość, 
życzliwość, litościwość, miłosierność, 
empatia. Jako cecha osoby to: prawość, 
godność, zacność, szlachetność, prawdo-
mówność, przyzwoitość, uczciwość, wia-
rygodność. Biblia jednoznacznie stwier-
dza, że „dobry jest Pan” (na1,7) tzn. że 
Bóg jest źródłem wszelkiej dobroci w 

całym wszechświecie. dobra nie można 
znaleźć w odłączeniu od Boga. wszyst-
kie dobre rzeczy, które otrzymaliśmy, 
doświadczyliśmy, zobaczyliśmy i słysze-
liśmy pochodzą od żywego Boga. Boże 
działanie wobec nas ma zawsze na uwa-

dze nasze do-
bro. Bóg jest do-
brocią, tzn. nie 
uczyni nic, co nie 
jest dobre. Bóg 
jest niezmienny 
tzn. nie może 
być bardziej lub 
mniej dobry. Po-
nieważ posiada 
nieograniczoną 
moc i w swoim 
działaniu dla nas 

zawsze kieruje się naszym ostatecznym 
dobrem. Przyglądając się naszej codzien-
ności możemy dostrzec wiele dobra, o 
które nie zabiegaliśmy, a które mamy np. 
pożywienie, zdrowie ,dom ,rodzina, zdol-
ności… wiele pomyślnych zdarzeń czę-
sto traktujemy jako szczęśliwy zbieg oko-
liczności, a w rzeczywistości są objawem 
dobroci Boga bo „wszelki datek dobry i 
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wszelki dar doskonały zstępuje z góry od 
ojca światłości”(Jk.1,17). Bóg w swojej 
dobroci zaspokaja wszystkie nasze po-
trzeby. troszczy się nie tylko o nasz co-
dzienny chleb „ Jednakże nie omieszkał 
dawać o sobie świadectwa przez dobro-
dziejstwa, dając wam z nieba deszcz i 
czasy urodzajne, napełniając pokarmem 
i radością serca wasze”( dz.14,17), ale 
przede wszystkim obdarza nas ducho-
wym błogosławieństwem, które wykra-
cza poza nasze 
ziemskie życie i 
ma znaczenie w 
wieczności. trze-
ba to zrozumieć, 
aby w trudnych 
doświadczeniach 
nie buntować się 
i nie obrażać, bo 
nie spełnia na-
szych życzeń i 
nie wychodzi na-
przeciw naszym 
oczekiwaniom. 
dobroć Boga czę-
sto daleka jest od 
naszych ludzkich 
wyobrażeń. dla 
nas często to jest 
dobre co jest dobre dla mnie. Przema-
wiającą ilustracją takiego sposobu my-
ślenia  jest przypowieść o robotnikach w 
winnicy. to historia pewnego gospoda-
rza, który począwszy od wczesnego ran-
ka poprzez kolejne pory dnia najmował 
robotników do swojej winnicy. z każdym 
z nich zawarł umowę na jednego denara 
dziennie niezależnie od czasu rozpoczę-
cia pracy. wieczorem, po skończonym 
dniu pracy każdy z najętych robotników 
otrzymał zapłatę zgodną z umową. kiedy 
okazało się, że ci ostatni, którzy pracowa-
li tylko jedną godzinę też dostali jednego 
denara, pozostali okazali niezadowolenie 

i szemrali przeciwko gospodarzowi. na-
sza reakcja współcześnie byłaby bardzo 
podobna. doszukalibyśmy się tutaj jaw-
nej niesprawiedliwości i powodu do po-
stawy buntu wobec pracodawcy. Jednak 
w przypowieści czytamy, że gospodarz 
nie złamał przepisu i nie okłamał swoich 
robotników, a zagniewanym spokojnie 
wytłumaczył: ”Przyjacielu, nie czynię ci 
krzywdy. czy nie ugodziłeś się ze mną 
na denara? Bierz co twoje i idź! chcę bo-

wiem temu ostat-
niemu dać, jak 
i tobie. czy nie 
wolno mi czynić z 
tym co moje, jak 
chcę? albo czy 
oko twoje jest za-
wistne dlatego, iż 
ja jestem dobry-
”(Mt 20,14,15). 
w tej przypo-
wieści ukaza-
na jest dobroć 
Boga, która dla 
nas jest trochę 
niezrozumiała, 
a wręcz nielo-
giczna. Jesteśmy 
jednak wezwani 

do zmiany sposobu myślenia. ap. Pa-
weł wyraźnie wskazuje na konieczność 
przemiany naszego umysłu, a co za tym 
idzie naszych postaw życiowych i sto-
sunku do drugiego człowieka, abyśmy 
mogli zrozumieć i uchwycić to, co jest 
w sercu i zamyśle Boga względem nas. 
„a nie upodabniajcie się do tego świa-
ta, ale się przemieńcie przez odnowienie 
umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, 
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i 
doskonałe”(rz12,2). Boża dobroć jest 
widoczna w całym jego stworzeniu, któ-
re powołał przez Słowo swojej mocy: „i 
spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a 
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było to bardzo dobre”(1Mż 31). również 
uczynił człowieka na swój obraz i podo-
bieństwo, który miał panować i czynić 
sobie ziemię poddaną. niestety na sku-
tek nieposłuszeństwa człowiek upadł i 
zaczął popełniać zło. „a gdy Pan widział, 
że wielka jest złość człowieka na ziemi i 
że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego 
serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że 
uczynił człowieka na ziemi i bolał nad 
tym w sercu swoim” (1Mż 6 5,6). w tym 
momencie pojawiła się ogromna rozbież-
ność między dobrym planem Boga, a tym 
co zaistniało. Pomimo tych wszystkich 
wydarzeń nadal możemy widzieć i do-
świadczać wiele dobroci od Boga, którą 
okazuje swojemu stworzeniu. najwięk-
sze jednak okazanie Jego miłości i do-
broci  to odkupienie naszych grzechów 
i dar życia wiecznego, które przez wiarę 
mamy w Jezusie chrystusie. Jak pisze 
ap. Paweł „dobroć Boża do upamiętania 
cię prowadzi” (rz 2,4b). w Biblii słowo 
„upamiętanie” oznacza zmianę sposobu 
myślenia, która przejawia się w zmianie 
sposobu postępowania. Biblijne nawró-
cenie do Boga polega na „zmianie umy-
słu”, który dotychczas był wrogi chry-
stusowi, do wiary w niego. Upamiętanie 
otrzymujemy od Boga jedynie z Jego ła-
ski. tylko Bóg może otworzyć nasze du-

chowe oczy i zmienić nasze serca. Jeżeli 
wierzymy w Jezusa chrystusa i przyjmu-
jemy Go jako osobistego zbawiciela, to 
duch Boży umożliwi nam prowadze-
nie nowego życia do którego zostaliśmy 
stworzeni. „narodziła nam się dobroć w 
naszym sercu biedy”- to lubiana kolęda, 
którą chętnie śpiewamy w czasie świąt 
Bożego narodzenia. świat i ludzie wokół 
nas rozpaczliwie potrzebują dobra, po-
nieważ dobro jest jak słońce, które ogrze-
wa i topi lód. Usuwa nieporozumienia, 
wrogość i nieufność - powiedział albert 
Schweitzer. warto przypomnieć sobie, 
że źródłem dobra jest tylko Bóg. Jego 
dobroci możemy nie tylko doświadczać, 
ale dobro powinno się stać owocem na-
szego przemienionego serca. Ponieważ 
jesteśmy stworzeni w chrystusie Jezusie 
do dobrych uczynków, do których prze-
znaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. 
kiedy dobro okazujemy innym, to ono do 
nas powróci.  Bowiem, jest ono jak nie-
wyczerpane źródło, z którego im więcej 
wody nabierzesz, tym więcej jej napłynie 
zgodnie z Jego obietnicą „a władny jest 
Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, 
abyście mając zawsze wszystkiego pod 
dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszel-
ką dobrą sprawę” (2kor 9,8).

Henryka Szarzec 
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NABOŻEŃSTWO ŻNIWNE 
Je taki jedyn, październikowy,
wyjóntkowy dziyń w roku,
kiedy Pón Bóczkowi dziynkujymy
za plóny zebrane z pól do stodół.

dzwóny bijóm tak wiesioło,
że aż serce sie raduje.
z latosich kłósek winiec uwity
ambóne szumnie dekoruje.

kiedy łorganista zagroł,
wszyscy z ławek postowali,
i na chlebuś nasz powszedni
z łezkóm w łoku spoziyrali.

dwie dziołuszki go przyniósły
na serwetce biołej
i oddały Pastorowi, kiery przekozoł
błogosławiyństwo swoje.

Bo tyn chlebuś, co tak wónio,
nigdy sie nie znudzi.
Jako bezcynny dar tej ziymi
pożywiynim je dlo ludzi.

Po błogosławiyństwie małe dziecka,
nasze nowe pokolyni
przyniósło w koszyczkach dary
cisownicki ziymi.

Balsamym dlo ducha
było chórku i chóru śpiywani.
Ło szacunku dlo ziymi i chleba
naszego Pastora kozani.

RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

Był też czas na Sakramynt Stołu Pańskigo
i dlo wiernych chwila na rozmyślani.
Spożywani wina i opłatka
i jedyn drugimu win przeboczani.

kiedy wierni z kościoła
swoji kroki ku chałpie kierowali
każdy bochynek chleba dostoł,
jako prezynt łod naszej parafii.

Potym zaś dlo wszystkich zaproszyni
na regiónalne śniodani na fare.
w dźwiyrzach Pastorowie nas witali,
paniczki sproszały na zbożowóm kawe.

Stoły łodświyntnie, pieknie przystrojóne,
z drożdżowego ciasta koszyczki upieczóne.
na biołych serwetach jedzyni dómówe,
chlebunie, bułki, kołocze masłym okraszóne.

z wajec pasty, masło, miody i dżymy,
mazidło ze szpyrek i zupa z dyni.
takimi dobrociami wszyscy sie delektowali
z wdziyncznościóm tym, co to naznoszali.

żodyn z fary nie wyszeł głodny
bo tu inaczyj szmakuje śniodani.
tak my razym Pón Bóczkowi dziynkowali
za latosi, hojne dary.

krysia Morys – Grochal
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WYCIECZKA PARAFIALNA DO TYŃCA I KRAKOWA
w sobotę 13 października 

udaliśmy się na parafialną 
wycieczkę do tyńca i krako-
wa. dojeżdżając do krakowa z 
dala zobaczyliśmy usytuowa-
ne nad wisłą na wapiennym 
wzgórzu opactwo benedykty-
nów. klasztor ufundował naj-
prawdopodobniej kazimierz 
i odnowiciel w 1044 r. lub 
jego syn Bolesław ii Szczo-
dry. w ii połowie Xi w. po-
wstał zespół romańskich bu-
dowli – trójnawowa bazylika 
oraz zabudowania klasztorne, 
które w Xiii stuleciu zostały 

otoczone kamiennym murem. Później dobudowano kapitularz (pomieszczenie klasz-
torne służące zakonnikom do zebrań kapituły kanoników), gotyckie krużganki oraz 
wirydarz, czyli zazwyczaj kwadratowy lub prostokątny ogród umieszczony wewnątrz 
murów klasztornych. wszystkie te obiekty zwiedzaliśmy z przewodnikiem – zakon-
nikiem, który przybliżył nam zasady funkcjonowania klasztoru. Po pysznej kawie w 
klasztornej kawiarence pojechaliśmy do krakowa, gdzie pod wawelem czekała na 
nas kolejna przewodniczka. wraz z nią zwiedziliśmy katedrę na wawelu, dziedziniec 
zamku, krypty z grobami adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego.  następnie ulicą Grodzką przeszliśmy na rynek oraz do collegium 
Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po przerwie obiadowej zwiedziliśmy jeszcze 
przepiękne muzeum pod krakowskim rynkiem przedstawiające na podstawie odkryć 
archeologicznych życie krakowskich mieszczan na przestrzeni wieków. zadowoleni, 
acz trochę zmęczeni nocą wróciliśmy do cisownicy.

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
28 października w kościele Je-

zusowym w cieszynie odbyło się 
uroczyste, dziękczynne nabożeń-
stwo z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. kaza-
nie oparte o Psalm 25 wygłosił bp 
Jerzy Samiec, zwierzchnik kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego w 
rP. w liturgii oprócz duchownych 
czynny udział wzięli także świec-
cy przedstawiciele kościoła. dwie 
pieśni wykonały połączone chóry 
diecezji cieszyńskiej pod dyrekcją 
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diak. Joanny Sikory oraz wyższobramski chór kameralny. w połączonym chórze 
diecezjalnym śpiewał także nasz chór cisowniki. w trakcie uroczystości zaprezen-
towano postaci wybitnych ewangelików, którzy byli zaangażowani w proces odzy-
skiwania niepodległości oraz połączenia z kościołem ewangelicko-augsburskim w 
Polsce.

w nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele różnych kościołów, obecni byli 
także przedstawiciele władz parlamentarnych oraz samorządowych – Urzędu Mar-
szałkowskiego, wojewódzkiego, oraz Sejmiku śląskiego. wśród uczestników nie 
zabrakło również przedstawicieli wojska Polskiego oraz Straży Granicznej. Uroczy-
stość była połączona z jubileuszowym koncertem w wykonaniu wojskowej akademii 
technicznej w warszawie pod dyrekcją Joanny korczago oraz wyższobramskiego 
chóru kameralnego. Podczas koncertu wręczono nagrody im. ks. Leopolda otto, 
przyznawane przez zwiastun ewangelicki. w tym roku nagrodzone zostały dwie or-
ganizacje: ewangelickie duszpasterstwo wojskowe oraz Polskie towarzystwo ewan-
gelickie. Ponadto w trakcie uroczystości bp adrian korczago wraz z radą diecezjalną 
wręczyli jubileuszowy medal diecezji cieszyńskiej zwierzchnikom kościołów, du-
chownym oraz przedstawicielom władz samorządowych.

XX TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NORZNEJ 
10 listopada 2018 roku 

w hali MoSir w zabrzu 
zorganizowano 20. ewan-
gelicki turniej Piłki noż-
nej Halowej o Puchar ks. 
andrzeja Hauptmana. w 
rozgrywkach wzięło udział 
kilka drużyn reprezentu-
jących różne diecezje na-
szego kościoła. w turnieju 
podzielonym na dwie ka-
tegorie wiekowe (juniorzy 
i seniorzy) swoje zespoły 
wystawiły parafie naszej 
diecezji z Brennej-Górek, cisownicy, drogomyśla, dzięgielowa, Goleszowa, Ustro-
nia, wisły-czarne, wisły-Jawornika. Po zaciętych meczach turniej juniorów wygrał 
zespół z parafii ewangelickiej w Goleszowie, pokonując w finale piłkarzy z zabrza, a 
trzecie miejsce zajęli reprezentanci naszej cisownicy. Gratulujemy im serdecznie! w 
turnieju seniorów triumfowała drużyna z Mikołowa, która obroniła tytuł mistrzow-
ski. drugie miejsce zdobyli reprezentanci zabrza, a trzecie zawodnicy z diecezji Ma-
zurskiej. 

„W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ” -  SPOTKANIE AUTORSKIE
6 listopada br. w sali parafialnej odbyło się spotkanie autorskie witolda Pieńkow-

skiego w ramach promocji książki „Podchorąży Stanisław Gajdzica w służbie nie-
podległej w świetle historii 4. Pułku Strzelców Podhalańskich z cieszyna”. Publikacja 
została opracowana przez p. witolda Pieńkowskiego oraz p. krzysztofa neściora. 
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wydawcą książki jest Stowarzyszenie Miłośników cisowni-
cy. Pierwsza część to losy podchorążego Stanisława Gajdzicy 
wywodzącego się z patriotycznej polskiej rodziny ze śląska 
cieszyńskiego. Urodził się w Bystrzycy na zaolziu. Był boha-
terem ii wojny światowej (żołnierz września i związku wal-
ki zbrojnej, internowany w Starobielsku, przeżył 10 ciężkich 
więzień i obozów).wielokrotnie odznaczany: medalem za 
Udział w wojnie obronnej 1939r., złotym krzyżem za-
sługi (1979r.) i krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia 
Polski (1987r.). Jego wspomnienia stanowią cenne źródło 
historyczne zawierające bardzo dużo szczegółów (często 
unikalnych) i konkretnych faktów odnoszących się zarów-
no do dziejów śląska cieszyńskiego, jak i warunków życia 
Polaków w czasie ii wojny światowej- czytamy w recenzji 
autorstwa Stefana kró-
la, sekretarza oddziału 
Polskiego towarzystwa 
Historycznego w cie-

szynie. Publikacja zawiera cenny i bardzo bogaty 
materiał zdjęciowy.  Po wojnie zaangażował się 
w ”dzieło odbudowy kraju”. zawsze działał jako 
społecznik. Będąc emerytem zaangażował się w 
życie kościoła ewangelicko - augsburskiego. Był 
członkiem i działaczem towarzystwa ewangelic-
kiego w cieszynie i współorganizatorem cieszyń-
skiej Fundacji edukacyjnej. ostatnie lata spędził 
w ewangelickim domu opieki „Soar” w Bielsku. 

druga część książki to historia 4. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich z cieszyna. autor tej części p. 
krzysztof neścior jest twórcą muzeum poświęco-
nej tej formacji wojskowej. Muzeum znajduje się 
w cieszynie przy ul. Frysztackiej 2. to historia 
jednostki związanej z cieszynem w latach 1920 - 1939r. Przez długie lata fakty o dzie-
jach 4. Pułku Strzelców Podhalańskich były przemilczane, dlatego tym bardziej nale-
ży przypomnieć historię walk o obronę polskości naszego regionu. o książkę można 
pytać w Stowarzyszeniu Miłośników cisownicy.                                   Henryka Szarzec

WYSTAWA „EWANGELICY POLSCY W SŁUŻBIE NARODU I KOŚCIOŁA”
19 listopada, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-

głości w naszej sali parafialnej miało miejsce niezwykle ciekawe wydarzenie, jakim 
było otwarcie wystawy: „ewangelicy Polscy w służbie narodu i kościoła”. Pan Jan 
Puczek udostępnił kilkadziesiąt plansz, których autorem jest ś.p. Stanisław Sio-
strzonek (Polski instytut ewangelicki w Sztokholmie), przedstawiających wybitnych 
ewangelików polskich, którzy mieli nietuzinkowy wkład w rozwój społeczny, poli-
tyczny, kulturalny naszego kraju. na spotkaniu, również pan Jan Puczek wygłosił 
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wykład pt.: śląsk cieszyński w dro-
dze do Macierzy fenomenem histo-
rycznym w dziejach Polski?” wy-
stawa oraz bardzo ciekawy wykład 
był przyczynkiem do wielu rozmów 
dotyczących wkładu ewangelików w 
rozwój naszego kraju.

EWANGELIZACJA 
PARAFIALNA

kolejny już raz jesienią, wkra-
czając w czas adwentu mogliśmy 
uczestniczyć w parafialnej ewange-
lizacji. Gościnnie Boże Słowo zwia-
stował biblista i teolog ewangelicki 
Piotr Lorek, dziekan i profesor ewangelikalnej wyższej Szkoły teologicznej we wro-
cławiu, członek Synodu diecezjalnego diecezji wrocławskiej kea.

tematem przewodnim naszych spotkań były podróże. ewangelie Mateusza i Łu-
kasza opisują narodziny Jezusa w Betlejem. z tym wyjątkowym momentem w hi-
storii świata powiązane są podróże Józefa, Marii i Jezusa. to właśnie te podróże z 

nazaretu do Betlejem, z Be-
tlejem do egiptu, z egiptu do 
nazaretu, czy też podróż ma-
łego Jezusa z rodzicami do 
Jezrozolimy stały się inspira-
cją do naszych własnych po-
szukiwań drogi wiodącej do 
spotkania z Bogiem. Bo prze-
cież życie to podróż! najważ-
niejsze by odnajdywać praw-
dziwą i właściwą drogę! Po 
każdym ewangelizacyjnym 
spotkaniu można było także 
nabyć książkę naszego gościa 
„Bóg bez brody” i otrzymać 
autorską dedykację. 

oprawę muzyczną zapewnił: chór parafialny, zespół młodzieżowy oraz chórek 
dziecięcy. Był to dobry, trzy dniowy czas refleksji nad sobą, nad swoim życiem, nad 
naszą wiarą. na nowo przypomnieliśmy sobie co w naszym życiu jest najważniejsze, 
czemu powinniśmy się poświęcić, o co zabiegać, a co zostawić i zaniechać.   

ADWENTOWE SPOTKANIE SENIORÓW
w sobotę przed ii niedzielą adwentu, 8 grudnia cisownicki kościół wypełnił się 

naszymi seniorami. tym razem nieco inaczej, nie w niedzielę, ale właśnie w sobotę 
przeżywaliśmy adwentowe nabożeństwo spowiednio-komunijne.  Bezpośrednio po 
nabożeństwie zebraliśmy się w sali parafialnej na obiedzie. śpiewaliśmy pieśni, roz-
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mawialiśmy, składaliśmy sobie życzenia, a pani Helena wróbel jak zwykle zadbała, 
aby było poetycko: poważnie i śmiesznie. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym se-
niorom za przybycie oraz  wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
tego, aby to spotkanie mogło się odbyć.

TEATR DOBREGO SERCA 
w dniu 16 grudnia na trady-

cyjnej Gwiazdce dla dzieci, już 
po raz czwarty gościliśmy w ci-
sownicy teatr dobrego Serca z 
warszawy. tym razem zobaczy-
liśmy piękny i pouczający spek-
takl „teoś i Boże narodzenie”, 
o wróbelku, który chciał poznać 
historię Bożego narodzenia. 
Pomagały mu w tym zwierzę-
ta: lew, wąż, pies i wół. Bardzo 
ciekawa, czasami wzruszająca, 
czasami rozśmieszająca historia 
zbawienia od raju aż do Jezu-
sa była inspirująca nie tylko dla 
dzieci ale i dla dorosłych. ewan-

geliczne przesłanie sztuki na długo pozostanie nie tylko w naszej pamięci, ale przede 
wszystkim w naszych sercach. wyrazem zadowolenia, 
wdzięczności i docenienia dla artystów były gromkie 
brawa dzieci i dorosłych. 

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 
w sobotę 16 grudnia pojechaliśmy na jednodniową 

wycieczkę do wrocławia. Po kilku godzinach jazdy au-
tokarem dotarliśmy do wrocławskiego zoo i udaliśmy 
się przepięknego, nowoczesnego afrykanarium, gdzie 
mogliśmy oglądać wspaniałe zwierzęta pochodzące z 
afryki. Furorę robiły małe pingwiny i pływający hipo-
potam. następnie udaliśmy się do miejscowego kościo-
ła ewangelickiego gdzie ks. Marek przybliżył historię 
wrocławskich kościołów ewangelickich.    

Po zmroku wrocław zmienił swoje oblicze oczaro-
wując nas świetlnymi dekoracjami. Ulice starego mia-
sta ozdobione były niezliczoną ilością świecidełek, a 
rynek zamienił się w wielki plac targowy z niezliczoną 
ilością kramów oferujących dosłownie wszystko. wra-
cając do autokaru zobaczyliśmy niegdyś dwa ewange-
lickie kościoły św. Brygidy i św. Mari Magdaleny. Pełni 
wrażeń szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do cisowni-
cy jeszcze przed północą.
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„Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali”

Mt 2,10

Czy wiecie, kto bardzo się ucieszył, czyli uradował, na widok gwiazdy? Byli to mędrcy ze wschodu,
którzy wypatrzyli na niebie szczególną gwiazdę, której pojawienie oznaczało narodziny nowego króla. 
Pewnie już doskonale wiecie, że tym królem był Pan Jezu. A powyższy werset z Ewangelii Mateusza został 
wybrany na biblijne hasło miesiąca grudnia. Zresztą pewnie dla wielu z nas, zarówno dzieci jak i dorosłych, 
grudzień kojarzy się z radością. Przecież ten ostatni miesiąc roku kalendarzowego to czas Adwentu, 
Mikołaja, wigilii, Bożego Narodzenia i sylwestra. To również czas świątecznej przerwy w szkole i pewnie 
sporej ilości prezentów, szczególnie dla Was, dzieci. Ale nikt z nas nie powinien zapominać, z czego 
powinniśmy cieszyć się najbardziej. Źródłem naszej nieustającej radości powinien być fakt, że Bóg przybrał 
postać zwykłego człowieka, że urodził się tak, jak każdy z nas. Żył na ziemi, tak jak każdy z nas i umarł, 
a właśnie tak zakończy się życie każdego z nas na ziemi. Ale Jezus też zmartwychwstał. I właśnie taką samą 
drogę przejdzie każdy z nas. Dlatego powinniśmy cieszyć się codziennie, nie tylko w grudniu, że Jezus, 
Boży Syn, urodził się kiedyś w Betlejem, bo Bóg kocha każdego z nas i dał nam w Jezusie największy 
prezent i najwspanialszy powód do radości!

Kącik dla   
dzieci 

Pokoloruj obrazek
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Jak dobrze jest starać się być źródłem radości dla innych możecie przeczytać w opowiadaniu „Radość babci 
Helenki”.

„Radość babci Helenki”

Babcia Helenka mieszkała w małym domku na końcu ulicy Świerkowej. Albo na jej początku, 
a to zależało od tego, czy się dopiero wchodziło na ulicę Świerkową czy też już się ją opuszczało. Domek 
babci był najmniejszy w okolicy ale dla jego lokatorki był w sam raz. A nawet mógł pomieścić gości, 
których babcia często przyjmowała.Ulubionymi gośćmi babci Helenki byli Lenka, Michał i Szymek czyli 
trójka dzieci, które mieszkały również na ulicy Świerkowej i razem chodziły do pobliskiej szkoły, do klasy 
czwartej. Cała trójka bardzo chętnie odwiedzała babcię Helenkę wracając ze szkoły. Babcia, kiedy nie była 
jeszcze babcią, pracowała w szkolnej bibliotece i to w tej samej szkole, do której teraz chodzili Lenka, 
Michał i Szymek. Dlatego dzieci wprost uwielbiały wpadać do najmniejszego domku na ulicy Świerkowej, 
żeby razem z babcią odrobić lekcje (to w pierwszej kolejności), a potem posłuchać ciekawych opowiadań 
babci, których znała naprawdę dużo. Oczywiście o tych wizytach wiedzieli rodzice naszych bohaterów 
i wcześniej rozmawiali z panią Heleną (bo dla dorosłych to była pani Helena, tylko dzieci mogły nazywać ją 
babcią Helenką), ustalając zasady tych praktycznie codziennych wizyt. Dzieci musiały się grzecznie u babci 
zachowywać, żeby nie męczyć jej zbytnio. Miały też pomagać babci, na przykład w małych, codziennych 
porządkach czy drobnych zakupach, które robiły dla babci wracając ze szkoły. Te większe sprawunki 
pomagali załatwiać rodzice albo Lenki, albo Michała, albo Szymka, którzy między sobą ustalili zakupowe 
dyżury. Dzięki temu wszyscy byli zadowoleni – rodzice, że ich dzieci korzystają z wiedzy pani Heleny 
i uczą się pomagania starszym, a nawet szczęśliwi – jak babcia Helenka, że nie jest samotna i oczywiście
dzieciaki, że spędzają tak pożytecznie i ciekawie swój wolny czas.

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Cała ulica Świerkowa była już pięknie udekorowana. Nawet 
przed najmniejszym domkiem stała śliczna, mała choinka, na której często na krótką chwilę przysiadały 
ptaszki. I właśnie te krótkie chwile, podczas których mogła poobserwować skrzydlatych gości, sprawiały 
babci Helence wiele radości. Zresztą Lenka, Michał i Szymon też z tego faktu się cieszyli, bo babcia 
opowiadała im potem jakie ptaki tego dnia przysiadły na jej choince, dodając wiele ciekawostek 
dotyczących ptasich zwyczajów. Około dwóch tygodni przed wigilią rodzice zapytali dzieciaki, czy myślą 
już, co podarują pani Helenie jako bożonarodzeniowy prezent. I tu pojawił się problem. Żadne z przyjaciół 
jeszcze nie zastanawiało się nad prezentem dla babci.
- Może postawimy przed domem babci wielkiego Mikołaja, który stoi przed moim domem? –
zaproponowała Lenka.
- A może podarujemy babci wieniec z dzwoneczkiem? Taki wisi na drzwiach mojego domu – powiedział 
Szymon.
- Nie, lepiej dajmy babci mojego renifera – zawołał Michał. – Razem z saniami. Widzieliście go przed moim 
domem.
- Jesteście pewni, że te rzeczy sprawią pani Helenie radość? Może zastanówcie się jeszcze nad tym. Znacie 
jakiegoś przyjaciela pani Heleny, może taki ktoś wam doradzi, co wybrać? – powiedzieli rodzice.
- Tak, to jest to! Super pomysł. Poprosimy o radę pana Władysława. To dobry znajomy babci Helenki. Jest 
teraz bibliotekarzem w naszej szkole – zawołały dzieci.

Następnego dnia Lenka i Michał poszli do szkolnej biblioteki i przedstawili panu Władysławowi 
swój problem. Szymek wtedy musiał podlać wszystkie kwiatki w klasie, bo był dyżurnym w tym tygodniu. 
- Co sprawia teraz babci Helence największą radość? – zapytał pan Władysław, który chyba jako jedyny 
dorosły zwracał się do pani Heleny tak, jak dzieci. 
- No nie wiem – powiedział Michał. – Może nasze odwiedziny? 
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- Ale to babcia Helenka ma przez cały rok. Raczej pomyślcie, co jej sprawia radość teraz, zimą – powiedział 
bibliotekarz.
- Już wiem! – zawołała Lenka. – Zimą największą radość babci Helence sprawiają ptaszki, które odwiedzają 
jej choinkę.
- Zgadza się! – potwierdził Michał. – Ale one zatrzymują się na choince babci tylko przez chwilkę. Musimy 
wymyślić sposób, żeby ptaki przysiadały na choinkowych gałęziach dłużej. Ma pan jakiś pomysł, jak to 
zrobić? – chłopiec zapytał pana Władysława.
- A wiecie, że nawet mam? – uśmiechnął się pan Władysław. – Będziemy potrzebowali dużo różnych nasion 
i smaczny tłuszczyk, który je połączy. Zrobimy bombki dla ptaków, właśnie z tych nasion. Na pewno będą 
im smakować i dłużej przysiądą na choince, a babcia będzie mogła je wtedy dokładnie obserwować.
- To jest genialny pomysł! Dziękujemy panu – zawołali jednocześnie Lenka i Michał. – Pomoże nam pan 
przy tych ptasich bombkach? – poprosiły dzieci.
- Oczywiście, że wam pomogę. Spotkajmy się w piątek po lekcjach. Przynieście nasionka, ja zajmę się 
resztą. Już nie mogę doczekać się miny babci, gdy zobaczy swoją choinkę, przystrojoną ptasimi 
przysmakami – powiedział pan Władysław.
- My też! – potwierdziły dzieci.

O pomyśle pana Władysława Szymon dowiedział się od swoich przyjaciół. W piątek wszyscy byli 
gotowi do pracy. Wczesnym, sobotnim rankiem choinka babci została odpowiednio przystrojona, co już 
chwilę później zauważyły ptaki. A dwie chwile później o specjalnym prezencie dowiedziała się babcia 
Helenka, którą do okna najpierw przyciągnął świergot ptaków, a później głosy dzieci i pana Władysława, 
którzy wspólnie namawiali babcię do wyjścia na dwór. Babci długo nie trzeba było namawiać do wyjścia. 
A kiedy już wszyscy stali przy choince, dzieci opowiedziały babci o wymyślaniu najlepszego prezentu dla 
niej i o wspólnej pracy nad jego wykonaniem. I w końcu Lenka odważyła się zapytać:
- Babciu, podoba ci się nasz prezent?
- Ależ oczywiście moi kochani. Jeszcze nigdy nie dostałam tak oryginalnego prezentu, który zapewni mi 
odwiedziny skrzydlatych gości przez całą zimę. Dziękuję wam wszystkim – powiedziała wzruszona babcia.

Dzieci razem z panem Władysławem ustalili plan dostawy nowych, ptasich bombek na całą zimę. 
A wieczorem i Lena i Michał i oczywiście Szymek powiedzieli swoim rodzicom:
- Wiecie co? Super jest sprawiać radość innym.

Czy potraficie znaleźć na 
obrazku rzeczy, o których nie 
ma mowy w opowiadaniu? 
Napiszcie, które to rzeczy.

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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Podpiszcie, który domek należy do babci, a w których mieszkają Lena, Michał i Szymon.

To dom …………………………………

To dom …………………………………

To dom …………………………………

To dom …………………………………

Już wiecie, jak Lena, Michał, Szymon i pan Władysław sprawili radość babci Helence. A jak Wy możecie 
sprawić radość swoim najbliższym? Zastanówcie się i zapiszcie swoje pomysły w prezentach.

Bo radość to jeden z najlepszych prezentów, który możecie dać innym przez cały rok.

Gabriela Sikora
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MIęDZY NAMI KOBIETAMI – WIARA W MOIM ŻYCIU

czasem, gdy jestem w szpita-
lu ludzie dziwnie na mnie patrzą. 
nie dlatego, że mam białą laskę 
przy sobie, ale dla tego, że mimo 
to się uśmiecham. czemu tak to 
dziwi ludzi? dobrze przecież, gdy 
w naszych sercach jest radość. 
Powinniśmy być szczęśliwi. na-
wet, gdy nasze życie pełne jest 
cierpienia, nie musimy czuć się 
nieszczęśliwi. Możemy dzielić się 
z innymi ewangelią – dobrą no-
winą, czyli radosną wieścią. Jak 
jednak rozbudzić w sobie tą ra-
dość i zarażać nią innych? Jak przekonać 
innych, że warto wierzyć?

wiem, że każdy z nas ma dwie możli-
wości (tzw. zakład Pascala 1623 – 1662): 
może przyjąć, że Bóg jest, albo, że Boga 
nie ma. Jeżeli jednak przyjmiemy, że Bóg 
jest, to ryzykujemy tylko tym, że niepo-
trzebnie będziemy starali się żyć uczci-
wie. Gdy jednak przymniemy, że Boga 
nie ma, a on jest, to ryzykujemy czymś 
znacznie więcej - życiem wiecznym. zy-
ski i straty są tutaj niewspółmierne. Bo 
przecież w życiu doczesnym nic nie trwa 
wiecznie. każde szczęście, a nawet nie-
szczęście przemija. niczego nie możemy 
zatrzymać zbyt długo, co najwyżej do 
śmierci. ale co potem?

oczywiście możemy przyjąć, że Bóg 
jest, ale nic poza tym. Biblia mówi, że 
wiara jest jednym z darów ducha święte-
go. kto jednak tego daru nie otrzymał, ten 
nie potrzebnie szuka naukowego potwier-
dzenia – za lub przeciw? Bo wiara to nie 
nauka, więc nigdy takiego potwierdzenia 
nie znajdzie. wiara polega na tym, że nie 
można czegoś udowodnić, bo tylko wów-
czas można w coś uwierzyć lub nie. i tu nie 
chodzi tylko o wiarę w Boga. chodzi tutaj 

także o wiele innych spraw w naszym ży-
ciu. Pomyślmy o uczuciach innych ludzi.  
nigdy przecież nie możemy być pewni, 
czy miłość i wiara ze strony naszych naj-
bliższych jest szczera. a może tylko sami 
chcemy wierzyć, że taka właśnie jest? 

Spotkałam się z twierdzeniem, że 
wiara w Boga jest irracjonalna. Skoro 
jednak wiara w drugiego człowieka ma 
być logiczna, to, nie rozumiem, dlaczego 
wiara w Boga nie? 

Przyznam się szczerze, że moja wiara 
w rodzaj ludzki nie jest wystarczająca, 
żeby zostać ateistką. znam w prawdzie 
wiele osób, które mówią, że nie potrzebu-
ją Boga. zamiast w niego wierzą w swoje 
możliwości. Mówią: „Bóg jest tylko pro-
tezą, którą podpierają się osoby słabe”. 
na piedestale stawiają, więc swoją pracę, 
karierę zawodową, atrakcyjność fizyczną 
i wykształcenie. czas wolny przeznaczają 
na pasje, rozrywki, a samotne wieczory 
spędzają przed komputerem. no cóż? 
wirtualny przyjaciel pomaga czasem 
przeżyć. ale setki polubień na portalach 
internetowych mogą tak samo poprawić 
nastrój, jak jedno usunięcie z listy znajo-
mych – zabić. i to mnie martwi…  
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wiem, że można szukać przyjaciół na 
różne sposoby. ale nie wiem, czy zdaje-
my sobie sprawę z tego, jaki wpływ mają 
przyjaciele na nasze życie? Bo liczy się 
nie tylko sam fakt posiadania przyjaciół. 
nawyki są zaraźliwe. dlatego wpływ na 
nasze zachowanie mają zarówno nasi 
przyjaciele, jak i ich znajomi i znajomi 
tych znajomych. zauważyłam, że często 

zaprzyjaźniamy się z ludźmi, którzy mają 
podobne problemy jak my. Łatwiej jest 
nam wtedy pogodzić się ze swoimi słabo-
ściami i podnieść własną samoocenę. ale 
wówczas pokonanie naszych wad i nie-
doskonałości staje się wręcz niemożliwe.  
dlatego może warto wchodzić w relacje z 
ludźmi, którzy są tacy, jakimi sami chcie-
libyśmy być? Bo bezsensowne jest zatru-
wanie życia – sobie i innym – ciągłym 
narzekaniem i niezadowoleniem. 

znam również osoby, które twier-
dzą, że nie potrzebują przyjaciół. Mówią, 
że mogą nawet całe życie w samotności 
przeżyć. ale wydaje mi się, że takie „100 
lat samotności” nie należy do wyma-
rzonych sposobów na życie. i to z bar-
dzo prostej przyczyny: człowiek (jak to 
stwierdzili mądrzejsi ode mnie) jest isto-
tą społeczną. dlatego życie bez przyjaźni 

i miłości nigdy go nie zadowoli. nawet, 
gdyby posiadał wszystko, co na tym świe-
cie można posiadać. 

nie wiem, dlaczego ludzie myślą, że 
głównym celem bycia wierzącym czło-
wiekiem jest wiedza na temat powstania 
wszechświata, cudów, życia po śmierci. 
Powoduje to wiele niepotrzebnych kon-
fliktów. ale w wierze chodzi o coś zupeł-

nie innego! dla mnie osobiście 
wiara jest wybawieniem od sa-
motności. Jej podstawą są moje 
stosunki z Bogiem, z rodziną, z 
sąsiadami; z wszystkimi ludźmi 
i sobą samym. dla wierzącego 
człowieka nikt nie jest samotną 
duszą. wszyscy jesteśmy dzieć-
mi tego samego Boga. Bo w ca-
łym wszechświecie Bóg stworzył 
tylko jedną rzecz na Swoje po-
dobieństwo. i jest nią człowiek, 
każdy człowiek, niezależnie, jaki 
jest! dlatego nie rozumiem jak 
można czcić Boga, nie okazując 
szacunku człowiekowi? Jedynej 

istocie stworzonej na Jego obraz? 
ale jeżeli postrzegamy Boga jedynie, 

jako stwórcę, pana historii, wszechmoc-
nego władcę, prawodawcę, sędziego i w 
końcu zbawiciela, to nic dziwnego, że 
prędzej czy później uznamy, że Bóg dyk-
tuje nam, co mamy robić i jak mamy żyć. 
więc pewnie zastanawiamy się jak nie 
zatracić swojego rozumu i miłości w tej 
całej wierze? no, bo skoro wiemy, że Bóg 
może dosłownie wszystko? i że nie ma 
na tym świecie niczego, z czym Bóg nie 
mógłby sobie poradzić? to, dlaczego w 
takim razie wokół nas jest tyle zła? Skąd 
bierze się ten cały ogrom nieszczęścia?

Pamiętajmy jednak, że stwarzając 
człowieka, Bóg dał mu zdolność wybiera-
nia. oznacza to, że nie musimy budować 
z nim relacji. Bóg pozwala nam na to, 
byśmy Go odrzucili. a także na to, by-
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śmy popełniali złe czyny. Mógłby zmusić 
nas, byśmy byli kochający. Mógłby zmu-
sić nas, byśmy byli dobrzy. Jednak, jakie 
stosunki łączyłyby nas wtedy? to nie 
byłaby żadna więź, żadna przyjaźń. to 
byłoby tylko całkowicie kontrolowane, 
wymuszone posłuszeństwo. ale przecież 
Bogu nie o to chodzi! Gdyby tego oczeki-
wał od nas, stworzyłby armię robotów, a 
nie ludzi, którzy dysponują własną wolą. 
Gdyby chciał pustej uległości zadowolił-
by się towarzystwem aniołów stale wy-
śpiewujących hymny na Jego chwałę. ale 
on stworzył nas! 

zło (jak podobno napisał albert ein-
stein w książce pt. „Bóg a nauka” w 1921 
r.), pojawia się wtedy, gdy człowiek nie 
ma Boga w sercu. zło jest jak zimno, któ-
re jest skutkiem braku ciepła. i jak ciem-
ność, która jest wynikiem braku światła. 
wojna to brak pokoju, choroba – brak 
zdrowia. i ja się z  tym w pełni 
zgadzam! oczywiście uważam, 
że wiedza jest czymś wspania-
łym, ale dla mnie nie jest naj-
ważniejsza w życiu. rozumem 
można przyjąć, że Bóg istnie-
je i stworzył porządek. że jest 
wieczny i niezmienny. Bo prawa 
fizyki, które stworzył są uniwer-
salne w czasie i przestrzeni. ale 
rozumem można też próbować 
uzasadnić największe patologie, 
wytłumaczyć najgorsze zacho-
wania.  

niestety zauważyłam, że naj-
łatwiej jest przyjąć, że Bóg jest stwórcą 
wszechświata, a Jezus przyszedł na świat 
w Betlejem i umarł na krzyżu. Bo do 
tego nie potrzebna jest wiara. Bez wiary 
jednak, że Jezus zmartwychwstał i żyje, 
świat staje się miejscem pozbawionym 
jakiegokolwiek sensu. Skoro Bóg umarł 
i jest bez znaczenia, to wszystko jest do-
zwolone. Po co więc żyć moralnie? Po co 

przestrzegać dekalogu? nie wiem. na co 
dzień taka „wiara” w niczym nie pomaga. 
wręcz szkodzi! 

Prawdziwa wiara otwiera się na Boga. 
Szuka osobistej relacji z nim. dlaczego? 
Bo każdy z nas, w którymś momencie ży-
cia, doświadcza porażki, poczucia klęski 
i zwątpienia. a Biblia mówi, że Bóg jest 
blisko nas. zawsze jest przy nas. to zna-
czy zawsze nas kocha i troszczy się o nas. 
obiecuje nam wolność mlekiem i mio-
dem płynącą. z dala od nałogów, uzależ-
nień, toksycznych relacji. a przy tym do 
niczego nas nie zmusza, gdy zbłądzimy 
opatruje nasze rany i niestrudzenie nas 
pociesza. czy to nie genialne? Ludzie 
patrzą na nas i mówią: „o rany! to nie-
możliwe! nie mogę w to uwierzyć! ona 
radzi sobie z tym wszystkim i mimo to się 
uśmiecha!”. Szok? wiem z własnego do-
świadczenia - możemy się starać, ale nie 

o to w tym wszystkim chodzi. więc nie 
kombinujmy tyle, ale prośmy Boga o dar 
wiary! nie zamartwiajmy się – ufajmy! 
nie gadajmy tyle ze sobą – módlmy się, 
rozmawiajmy z Bogiem! i pamiętajmy, 
że ani okoliczności, ani inni ludzie, ani 
nawet nasze myśli, lecz jedynie Bóg jest 
naszym Bogiem! 

krystyna Lazar
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JUBILEUSZ 80-TYCH  URODZIN JANA  GLUZY Z DZIęGIELOWA

Prziszło nóm w życiu spotkać 
człowieka wyjóntkowego.
Solidnego, robotnego
i łogrómnie uzdolniónego.

tyn skrómny chłapiec 
rodym z Goleszowa
swoji gniozdko z krysióm uwił
w sercu dziyngielowa.

Umiłowano cieszyńsko ziymia
dlo Janka je natchniyniym,
woda, co w Puńcówce ciurczy
i w Grabiczu drzew poruszyni.

talynt, kierym Pón Bóczek 
naszego Janka sowicie łobdarził
przelywo pyndzlym, ołowkym czy piórkym
na szumne, niepowtarzalne łobrazy.

w cisownickim chórze 
łod poczóntku śpiywo bezmała,
bo milość do muzyki 
do cisownicy Janka przignała.

nie byłoby świónt wielkanocnych czy Godowych
bez Janka partii solowych.
ale też wyjazdów czy wycieczek chórowych
bez Jego arii operowych.

drogi Janku!
to nic, że kolejny krziżyk
na karku ci stuknył.
żyj pełnióm życio
choćby i do stówki.

niech Pón Bóczek  cie ochranio
we dnie jak i w nocy.
dodowo sił i zdrowio,
udzielo swoji pumocy.

a na dowód tego, 
że cie radzi mómy
niesymy ci bukiet kwioteczków
i też jeszcze cosik zaśpiywómy .

niech sie spełnióm twoji marzynia
ty wielki i ty małe, najskrytsze.
tego łod serca ci życzóm
ks. Marek twardzik i wszyscy  chórzyści.

krystyna Morys-Grochal



27      INFORMATOR PARAFIALNY nr 4 / 2018       

 

                                            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 
 

PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE 
Składniki: 1,5 kg mąki, 

0,5 kg cukru, 0,5 kg miodu, 
0,25 kg margaryny, 5 jajek, 
3 opakowania przyprawy do 
piernika, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 2 łyżeczki sody 
oczyszczonej, 2 łyżki kakao. 

Wykonanie: Miód + cu-
kier +przyprawa do piernika 
– połączyć składniki podgrze-
wając tak długo, aż rozpuści 
się cukier, nie doprowadzać 
do gotowania. do przestudzonej masy dodać margarynę i mieszać, aż tłuszcz się roz-
topi. Mąka +kakao +soda +proszek- wsypać do miski i połączyć składniki. zrobić 
karmel-podpalamy cukier 3łyżki-dać na patelnię cukier i grzać go, aż się roztopi. do 
roztopionego cukru dodać ½ szklanki gorącej wody i mieszać tak długo, aż uzyska-
my  jednolitą masę. Połączyć wszystkie składniki –do mąki dodać miód z cukrem 
przyprawą i margaryną, + karmel +jajka. dobrze wyrobić. rozwałkować. wykrawać 
foremkami pierniki i dać  na papier na blachę. Piec w nagrzanym piekarniku 170 
stopni ok 10 min.( ciasto można po wyrobieniu zostawić w misce, przykryć, dać do 
chłodnego pomieszczenia i piec na następny dzień).  Smacznego!                   

Katarzyna Twardzik

Z  KARTOTEKI  PARAFIALNEJ:

CHRZTY:
Filip Pietrasik 
Mateusz Szlajss                   

POGRZEBY:
ś.p. anna Szarzec          
ś.p. Bronisław Polok                                           
ś.p. aniela turoń           
ś.p. otton Sikora

JUBILACI: (od 65.l)
anna Sikora
karol kluz
andrzej Molin
Jerzy krzemień
emilia Marosz
Jan Stuchlik
karol śliwka 
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od jakiegoś czasu, co jakiś czas, spotykam się z sugestiami, aby powiedzieć czy napisać 
kilka słów o moich aktywnościach poza parafialnych. Stąd poniższe informacje:

1. od dwóch już lat współpracuję z Polskim 
Radiem Katowice biorąc udział w 
Luterańskiej audycji radiowej „Głos 
życia”, która jest transmitowana w każdą 
niedzielę i święta około godziny 7:10.   
(UkF 102,2 MHz (katowice), UkF 103,00 MHz 
(Bielsko Biała), 

w audycji tej ukazują się: 
- rozważania Słowa Bożego, 
- przegląd prasy, czyli omówienie aktualnych 
numerów 

czasopism ewangelickich lub nowej książki czy 
płyty cd,  

- kalendarium historyczne, czyli przedstawienie 
ciekawych wydarzeń historycznych, 

- ewangelicki punkt widzenia, czyli prezentacja ciekawego tematu 
z perspektywy ewangelickiej; 

najbliższe moje rozważanie Słowa Bożego usłyszymy w drugi dzień świąt Bożego 
narodzenia.

2. w sierpniu bieżącego roku, po przejściu na emeryturę ks. tadeusza 
konika, zostałem powołany przez konsystorz kościoła na stanowisko 
Ewangelickiego Duszpasterza Policji. do moich obowiązków należy 
miedzy innymi współpraca z policjantami, pracownikami cywilnymi policji 
oraz ich rodzinami. Jest to dla mnie nowe, acz ciekawe doświadczenie w 
pracy duszpasterskiej.  

(zdjęcie pochodzi z poświęcenia dnia 
27 listopada br., nowego komisariatu 
Policji w Szczyrku. Po lewej stronie 
komendant wojewódzki Policji w 
katowicach - nadinsp. krzysztof 
Justyński oraz z prawej komendant 
Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. 
krzysztof Herzyk)

MOJE AKTYWNOŚCI POZA PARAFIALNE
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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 2018 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                      

3 840 

2 580 
1 260 

0000260697 38 zł 40 gr 

DIAKONIA PARAFII W CISOWNICY 

INFORMACJE PARAFIALNE
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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

KANCELARIA, CO, GDZIE, KIEDY:

WIGILIA

24.12

BOŻE 
NARODZENIE

25.12

II DZIEN 
ŚWIĄT

26.12

NIEDZIELA
PO BN
30.12

STARY 
ROK
31.12

NOWY 
ROK
01.01

ŚWIĘTO 
EPIFANII 

06.01

22:00 10:00 9:00 9:00 17:00 10:00 9:00

 KANCELARIA  PARAFIALNA
ŚRODA PIĄTEK

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

NA TERENIE PARAFII  -  SERDECZNIE ZAPRASZAM!

STAŁE CO TYGODNIOWE SPOTKANIA

NABOŻEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00
PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE
DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE 

ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GODZINA 
BIBLIJNA

g. 18:00
             

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)  

g.16:00

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW  

g. 16:30 PRÓBA 
CHÓRKU

DZIECIĘCEGO
g. 10:00

SPOTKANIE 
KOBIET 

(OSTATNI 
CZWARTEK 
MIESIĄCA 

g. 18:00)

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY

g. 17:30

PRÓBA CHÓRU  
g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
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