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K w a r t a l n i k P a r a f i i E w a n g el i ck o - A u g sb u r sk i ej w D z i ęg i el o w i e
Hasło roku 2008:

[Jezus mówi:] Ja żyję i wy żyć będziecie.

Ew.Jana 14,19b

Niech kropi jak deszcz nauka moja,
Niech ścieka jak rosa mowa moja,
Jak drobny deszcz na świeżą ruń,
Jak ulewa na trawę.
V Mojż. 32, 2

mat „Kłamstwa, w które wierzą kobiety”. Modliłyśmy
się i uwielbiałyśmy naszego Pana pieśniami.
To był dobry, bo wspólny czas, który był zachętą do
przybycia na kolejne 2. śniadanie w Dniu Kobiet - 8
marca. Uczestniczki poprzedniego spotkania zaprosiły
swoje siostry, sąsiadki, przyjaciółki, dzięki czemu było
nas ponad 80! Tym razem na stołach pojawiły się różnorodne, kolorowe kanapki, rogaliki, kawa i herbata.
Ewa Londzin podzieliła się z nami przemyśleniami na
temat „Czy jestem uprzejma, dobra?”.
W trakcie wykładu p. pastorowa podała wiele przykładów praktycznego wyrażania życzliwości, uprzejmości.
Myślę, że wiele z nas po wyjściu z kościoła zastanowi-

Coś dla ciała i dla ducha

12 stycznia br. w kościele Eben-Ezer odbyło się 1 parafialne śniadanie dla kobiet. Mimo soboty i związanego
z tym faktem nawału domowych obowiązków przy
wspaniale udekorowanym i zastawionym stole usiadło
ok. 60 pań.
Mogłyśmy posilić się pysznym domowym pieczywem,
sałatkami, wędlinami, serami, smalcem. Palce lizać!
Było też coś dla ducha - Renata Hinrichs przedstawiła teło się nad tym, komu np. wysłać życzenia, upiec ciasto,
zaprosić na herbatkę, a może zaoferować pomoc w codziennych obowiązkach.
W tym roku zostały zaplanowane jeszcze kolejne śniadania dla kobiet. Pozwólcie więc, drogie panie, wykazać się w te soboty Waszym mężom i dzieciom - wcale
nie sprzątają gorzej... Do zobaczenia!
Jola Chwastek, Ala Rakowska

Spektakl teatralny

W niedzielę, 9 grudnia 2007, o godz. 19.00 w sali

kominkowej domu sióstr odbył się spektakl teatralny
w wykonaniu aktorów katolickiego teatru „Ad Rem'' ze
Skoczowa, pod tytułem „Dlaczego nikt mi nie mówi, że
umrę” na podstawie książek Erica-Emmanuela
Schmitta „Oskar i pani Róża” oraz „Mały Książę”
Antoine'a de Saint-Exupery'ego, gromadząc niewielkie
grono naszych parafian i grono sióstr.
Scenarzystą oraz reżyserem sztuki jest Stanisław
Kaczmarczyk. Sztuka uświadomiła nam, że śmierć jest
częścią życia, a postawa wobec tego, co nieuchronne,
może być bardzo różna. Bohater sztuki, Oskar,
wiedział, że jest śmiertelnie chory, przyjął to i bardzo
intensywnie przeżył swe ostanie chwile, z pełną

ufnością zbliżając się do Boga.
Warto było w niedzielny wieczór wziąć udział w tak
ciekawym spektaklu, gdzie głównymi aktorami były
dzieci.
Sylwia Stankiewicz
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„A jednak Chrystus został
wzbudzony z martwych”

rzy też w Boga, jakiego On objawił, w Jego wszechmoc
i łaskę zbawienia.
Czym jest zwiastowanie wielkanocne dla nas, ludzi wierzących w zmartwychwstanie Pana? Czy jest naprawdę
wypełnieniem najśmielszych marzeń ludzkości o nieśmiertelności nie tylko duszy ale i ciała? Czy wierzysz,
że obojętnie, co się stanie z naszym ciałem: czy zostanie pogrzebane i w proch się obróci; czy spalone, Bóg
jest w stanie ożywić je i stworzyć na nowo? Czy Twoja
wiara we wszechmoc żywego Boga sięga tak daleko?
Ale aby tak wierzyć, musisz przeżyć swoje spotkanie
z żywym Jezusem.
Czy przeżyłeś już osobiste spotkanie ze zmartwychwstałem Jezusem? W poranek wielkanocny Maria wpadła rozdygotana do mieszkania uczniów i od progu
zawołała: „Widziałam Pana!”. Szukała, pragnęła, spotkała i UWIERZYŁA.
Każdy człowiek, który tego pragnie, może od tej pory
stać się uczestnikiem zwycięstwa Jezusa nad śmiercią
i mieć udział w życiu wiecznym. Niezliczone rzesze stały się żywym świadectwem tego, że istnieje moc, która
przezwycięża okowy grzechu i przenosi ludzi „z śmierci do żywota”. Apostoł Jan powiedział, że ci, którzy Go
– Jezusa – przyjęli, otrzymali moc stać się dziećmi Bożymi, to znaczy ci, „którzy wierzą w imię Jego”. A później apostoł Paweł, który był jednym z pierwszych
świadków owej odradzającej mocy Chrystusa zmartwychwstałego, powiedział: „jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe”. Jest tylko jeden warunek:
trzeba samemu chcieć i uwierzyć.
Jeden z bohaterów powieści Dostojewskiego „Bracia
Karamazow”, Mitia, żegnając się ze swoim bratem
Alioszą, powiedział: „Nie przeraża mnie to, że będę musiał przez dwadzieścia lat walić młotem w syberyjskiej
kopalni rudy. Boję się czego innego i to jest mój jedyny
lęk. Boję się, żeby mnie nie opuścił Ten, który we mnie
zmartwychwstał”. To powinien być także i nasz jedyny
lęk. Amen.
ks. Marek Londzin

1. List do Koryntian 15, 20a

Cały 15 rozdział 1. Listu apostoła Pawła do Koryntian
jest nazwany „hymnem o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa”. Triumf Wielkiej Nocy, kiedy to Chrystus
Pan „żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez
ewangelię”, zwycięstwo Jezusa Chrystusa przez śmierć
i zmartwychwstanie nad grzechem człowieka, śmiercią
i mocą szatana, jest największą radością chrześcijanina.
I znów możemy przeżywać kolejne Święta Wielkanocne. Czym one są dla Ciebie? Czym jest dla Ciebie dziś
fakt zmartwychwstania Jezusa? Czy istotą Twojej osobistej chrześcijańskiej wiary jest Jezus wzbudzony z martwych? Czy czujesz radość wielkanocną? Czy Twoim
szczerym wyznaniem są słowa: „wierzę w (...) grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot
wieczny. Amen”?
Moją radością jest zmartwychwstanie! „Ja wiem, że odkupiciel mój żyje!”, mogę dziś wyznać za Hiobem! Dlaczego? Dlatego, że jak pisze we wspomnianym
wcześniej 15 rozdziale apostoł Paweł: „A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza” (wiersz 14). Istotą
chrześcijaństwa jest fakt wiary w zmartwychwstanie
Chrystusa Pana.
Spotykając się, pierwsi chrześcijanie pozdrawiali się słowami: „Chrystus zmartwychwstał!”, a odpowiadali:
„Tak, On prawdziwie zmartwychwstał!”.
Dlaczego tak podkreślam fakt zmartwychwstania? Dlatego, że coraz częściej można spotkać dziś ludzi wierzących w Chrystusa historycznego, ale nie
w zmartwychwstałego. Dla nich głos dzwonów wielkanocnych jest pustym dźwiękiem. Są chrześcijanami z nazwy, ale nie z przekonania. Wątpiąc w ten fakt,
„kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza”.
Kto nie wierzy, że Chrystus zmartwychwstał, nie wie-

Z okazj i Świąt Zmartwychwstania Jezusa C hrystusa życzę,
ab y serce każdego z nas zostało odrodzone ku nadziei żywej
oraz ab y zostało wyp ełnione radością i p okoj em Bożym
na każdy nowy dzień życia!
ks. proboszcz Marek Londzin
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Spotkanie
wolontariuszy

prosić Go o dalsze prowadzenie i opiekę w tym
nowym roku. Spotkanie poprowadził nasz proboszcz
ks. Marek Londzin.
Był czas na wspólne śpiewanie pieśni prowadzone
przez Darka Kawuloka i Zbyszka Krzemienia, oraz
czas aby wspólnie w rozmowach dzielić się
wrażeniami i metodami swej pracy.
Ks. Tim Hinrichs, tłumaczony przez swoją żonę Renię,
podzielił się przemyśleniami biblijnymi na temat
motywacji i radości, jaka wypływa ze służby dla Boga
w Jego Kościele.
Miłym i zabawnym akcentem tego wieczoru był
"Przegląd wydarzeń w 2007 roku w Dzięgielowie"
w formie zdjęć, przygotowany tym razem przez pana
Krzysztofa Rakowskiego, który również prowadzi
naszą stronę internetową, a do której wglądu
serdecznie zachęcamy (www.luteranie.pl/dziegielow).

"Zawsze się radujcie. Za wszystko dziękujcie, taka
jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie
względem was." (I Tesaloniczan 5,16 i 18)

W niedzielę, 13 stycznia 2008 roku odbyło się
w naszym kościele "Eben- Ezer" coroczne spotkanie
wolontariuszy parafialnych Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Dzięgielowie jako wyraz radości
i wdzięczności dla Pana Kościoła Jezusa Chrystusa.
Wzięli w nim udział wszyscy, którzy w jakikolwiek
sposób byli zaangażowani w różnego rodzaju służbach
na rzecz naszego kościoła. Przybyli oni, aby
podziękować Bogu za rok, w którym mogli Mu służyć
swoim czasem, umiejętnościami i talentami a także

Można było także posilić się smacznymi ciasteczkami,
wybornym "Alpejskim mleczkiem" i owocami.
Wieczór upłynął w ciepłej i serdecznej atmosferze.
Wspólne modlitwy, błogosławieństwo i pieśń, aby
"Święty żar" w nas zawsze płonął w służbie dla naszej
parafii zakończyła spotkanie.
Życzymy wszystkim braciom i siostrom w Chrystusie
zaangażowanym w służbie dla Pana dużo
błogosławieństwa Bożego, radości i zapału w pracy na
rzecz naszego Kościoła.
Bogu niech będą dzięki za niewysłowione dary Jego.
Grażyna Cimała

Statystyka parafialna za 2007 rok:
Ilość parafian:
Chrzty:
Śluby:
Konfirmanci:
Pogrzeby:
Komunia Święta:

660
6
2
8 (6 dziewczyn, 2 chłopców)
15 (6 parafianie, 9 EDO Emaus)
3033
4

Służ ludziom,
gdy wszyscy chcą,
by im służono.
ks. Mieczysław Maliński

Co u nas słychać?

O prowadzonym przez siebie Rodzinnym Domu
Dziecka opowiadają Ola i Paweł Gołuszkowie

Kwestionariusz parafialny wypełniła

Ola Gołuszko

1. Moja rodzina …
jest dosyć duża. Mamy 9 dzieci, a dwoje już
opuściło nasz dom
2. Moja praca …
to praca typowej mamy: pranie, sprzątanie,
gotowanie i tak w kółko. Dobrze, że to lubię.
3. Mój ulubiony werset biblijny …
Jr. 29.11 „Albowiem Ja wiem jakie myśli mam
o was: myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby
przygotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją”
4. Jestem w Parafii …
w Dzięgielowie już 8 lat. To moja trzecia parafia
(Ustroń i Opole)
5. Jezus …
jest dla mnie bardzo ważny. Chciałabym o Nim
w każdej sytuacji pamiętać.
6. Rano lubię …
wypić gorącą herbatę
7. Każdy dzień jest …
jedyny w swoim rodzaju
8. W ludziach najbardziej cenię …
odpowiedzialność, bezinteresowność, przyjaźń
9. W wolnym czasie …
czytam. Lubię też robić prace plastyczne z papieru
(kartki świąteczne, a ostatnio kwiaty z bibuły)
10. Gdy myślę o przyszłości, …
wiem, że Bóg jest ze mną, wszak Jego imię to
Emmanuel

Kto nigdy
nie był dzieckiem,
nie może stać się
dorosłym.
Charles Chaplin

5

Trudno jest powiedzieć kilka słów o naszym domu, by
były ciekawe. Dzieje się tak dlatego, że nasza rodzina
jest zupełnie normalna i tak naprawdę niczym nie różni się od wszystkich innych.
Zaczniemy od tego, skąd w ogóle wzięliśmy się
w Dzięgielowie. Kiedy ma się dwadzieścia parę lat,
chce się zmieniać świat na lepsze. Naszym marzeniem
było pomaganie dzieciom, które nie mogą mieszkać ze
swoimi rodzicami. Do Dzięgielowa trafiliśmy w 1999
roku, jako studenci Szkoły Biblijnej przy Centrum Misji i Ewangelizacji. W czasie nauki podzieliliśmy się
naszym pomysłem na życie z innymi i nagle wokoło
znaleźli się ludzie, którzy chcieli nam pomóc: ks. Grzegorz Giemza, ks. bp Jan Szarek, ks. bp Paweł Anweiler, nauczyciele i inni studenci Szkoły Biblijnej,
a także zborownicy dzięgielowscy.
Tak do końca po dziś dzień nie wiemy, jak to się stało,
że udało się znaleźć odpowiedni dom, w którym mogliśmy zamieszkać, że znalazły się pieniądze na jego zakup, że w końcu powierzono nam pod opiekę
5-osobowe rodzeństwo. Niewątpliwie, wzrok Boga
spoczywał na nas i naszej chęci służenia Mu, bo bez
Jego błogosławieństwa to wszystko nie byłoby możliwe. W kolejnym roku dołączyło do nas jeszcze troje
dzieci. Dzięki staraniom Diakonii Kościoła nasz dom
został rozbudowany i wyremontowany.
Dzień wypełniają nam zwykłe czynności: pranie, gotowanie, zakupy, sprzątanie i inne sprawy domowe oraz
załatwianie spraw urzędowych – to wtedy, gdy dzieci
są w szkole. Gdy z niej wracają, staramy się wysłuchać wszystkich szkolnych trosk i plotek, dopilnowywać i pomagać w odrabianiu lekcji, rozsądzać spory
i układać jakoś nasz wspólny świat. W czasie wolnym
dzieci korzystają z siłowni, grają w ping-ponga, koszykówkę, czy piłkę nożną, lubią też czytać, więc mamy
całkiem pokaźną bibliotekę. Duża rodzina to spore wyzwanie organizacyjne, ale da się pogodzić wszystkie
potrzeby, obowiązki i niespodzianki (np. wywiadówki
w jednym dniu o jednej godzinie w trzech różnych
szkołach). Pomiędzy tym wszystkim musimy jeszcze
znaleźć czas na bycie ze sobą, na omówienie wszystkich naszych problemów i zastanowienie się nad sposobami ich rozwiązania.
Wiele osób wspiera nas na różne sposoby – zarówno
materialne, jak duchowo. Ważne są dla nas wszystkie
modlitwy zanoszone za nami, każdy uśmiech i każde
życzliwe słowo, które świadczą o życzliwości wszystkich Was dla nas i naszych dzieci. Bez tego wszystkiego nasze marzenie nie mogłoby się spełnić, a dzieciaki
nie miałyby swojego domu. Ciągle jednak są dzieci,
które szukają swojego miejsca i potrzebują pomocy. Jako chrześcijanie możemy jeszcze wiele uczynić, aby
poprawić ich los.

Radość dziś nastała...

Przygoda z poezją

porze święta Epifanii, 6 stycznia br.
To swoisty popis sporych możliwości licznie
działających w parafii w Dzięgielowie chórów oraz
indywidualnych wykonawców.
W tym roku wieczór prowadzony był przez ks. Marka
Londzina. Swój wysiłek w postaci przygotowania
i odśpiewania pieśni głównie o tematyce świątecznej
zaprezentowały wszystkie chóry. Wystąpiły: chór
„SuperSenior” pod batutą p. Jolanty Cieślar, chórek
Junior prowadzony przez p. Krzysztofa Glajcara, zespół
„Grupa piątkowa” dyrygowany przez p. Zbigniewa
Krzemienia oraz mieszany chór parafialny, którego
dyrygentką jest p. Anna Stanieczek.
Oprócz chórów swoje umiejętności wokalne
i instrumentalne zaprezentowali: Paweł Glajcar, kwartet Zwias & Krzemień, siostry Aleksandra i Anita Plinta
oraz Estera Sztwiertnia.

wiał... zimno... ciemno..., bo mowa o grudniowym
popołudniu. Tylko Dom Sióstr był rozświetlony,
a zwłaszcza kaplica na pierwszym piętrze.
Jasno, ciepło... W ławkach siedzą ci, którzy w to
popołudnie pragną posłuchać poezji zwierzchnika
naszej diecezji.
Ks. bp Paweł Anweiler, autor dwóch tomików wierszy:
„Błogosław, duszo moja, Panu”, „Zbliżenia”,
książeczki z serii „Perełki” pt. „Osiem westchnień do
Boga” oraz wielu wierszy jeszcze nie drukowanych,
opowiedział zebranym o swojej przygodzie z poezją,
fascynacji słowem i rymem. Wszystkie wiersze, nawet
te najbardziej osobiste, nawiązują do Tego, który
w życiu autora jest najważniejszy – do Boga.
Każdy wiersz pierwszego tomiku jest ilustrowany
pięknymi zdjęciami p. diakon Heleny Gajdacz, które
doskonale korelują z tekstem pisanym. Pod każdym
wierszem podane są miejsce i czas jego powstania.
Co działo się dalej? Światło zostało zgaszone, zapalono
tylko jedną lampę. Ks. biskup usiadł na stopniu przed
ołtarzem i zaczął czytać wybrane wiersze, zaś ks. Emil
Gajdacz wyświetlał zdjęcia na ekranie. Wspaniałe
przeżycie duchowe i estetyczne.
Oto zwierzchnik naszej diecezji opowiada swoimi
wierszami
- o żonie:
„(...) To dla Ciebie też piszę,
Któraś jest moją żoną,
A ja jako mężczyzna –
Brzydszą człeka stroną…”
/Wieczorem w ogrodzie/
- o miejscach urlopowych, kwiatach, ptakach,
wydarzeniach z „życia wiary”:
„(...) Ty już od wieków ze swoimi dary
Nad nędznym się pochylasz i ubogim.
Boże nasz, Tobie ufamy bez miary
Więc w sądzie dla nas nie okaż się srogim…”
/Reminiscere/
- o swojej fascynacji światem:
„(...) Bez końca morze,
Morze bez końca.
Podziwiam, co stworzyła
Ręka Twa wszechmogąca…” /Na morzu/
„(...) Boże!
Jak piękny jest ten świat
I wszystko co na nim żyje,
A w dłoni Twej się kryje…”
/Modlitwa w ogrodzie/

Parafialny „Wieczór Kolęd” odbył się w popołudniowej Wszystko wydarzyło się 2 grudnia 2007 roku. Wiatr

Wieczór ten spędziliśmy jeszcze w świątecznej, pełnej
życzliwości i skupienia atmosferze. Po raz kolejny
można się było przekonać, jak ważnym dla nas,
ewangelików, jest śpiew, bo oprócz chórzystów słychać
było donośne głosy wszystkich uczestników tego
wspaniałego wieczoru.
(Zdjęcia na ostatniej stronie) Helena i Karol Harokowie

Z życia chóru

Co wtorek, o godzinie 18.00, spotykamy się w kościele

w Dzięgielowie, aby śpiewać. Z każdym rokiem chór
tworzy coraz bardziej zżytą grupę. W minionym roku
został on zasilony przez kilku nowych chórzystów, mamy
więc nadzieję, że i w tym roku nasze szeregi się
powiększą.
Serdecznie zapraszamy chętnych, przed nami bowiem
rok pełen koncertów. Zaczęliśmy już 6 stycznia 2008r.
podczas „Wieczoru Kolęd”. Obok pieśni wykonywanych
przez nas, śpiewem usłużyły również inne chóry i
zespoły naszej parafii. Kto był, ten mógł usłyszeć
przepiękne kolędy w wykonaniu zarówno dzieci jak i
seniorów.
Kolejny raz usłyszeć nas można było 21 stycznia br.
podczas nabożeństwa ekumenicznego. Śpiewaliśmy
również w pierwsze niedziele lutego i marca podczas
nabożeństw. W chwili obecnej przygotowujemy się do
megakoncertu podczas ProChrist w Katowicach, w
którym razem zaśpiewają – podobno – 43 chóry,
składające się z około 1.300 chórzystów. Tym ogromnym
chórem dyrygować będzie zaprzyjaźniony z nami JeanClaude Hauptmann z Goleszowa. Będzie to dla nas
wyjątkowy dzień! A co do dalszych planów… może
następnym razem.
Magdalena Sarapata
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Na zakończenie gospodarz spotkania, ks. Marek
Londzin, podziękował czcigodnemu Autorowi
i zebranym za wspólnie spędzony czas, zaś ks. biskup
podpisywał chętnym swoje wiersze.
Stanisława Ruczko

Wiadomości z EDO Emaus.

W styczniu, oprócz stałych zajęć kulturalnych, w któ-

rych mogli brać udział nasi mieszkańcy, miały miejsce
także spotkania z zaproszonymi gośćmi. Okres po Bożym Narodzeniu upłynął pod znakiem kolędowania.
Podopieczni mogli spotykać się w kaplicy lub świetlicy domowej, aby posłuchać pięknych kolęd i pastorałek. Śpiew i granie rozlegało się po całym domu,
docierało także do pokoi tych, którzy ze względu na
swoją chorobę, niepełnosprawność nie opuszczają łóżek.
W EDO Emaus kolędowanie odbywało się w świątecznej atmosferze przy pięknie ustrojonej i rozświetlonej
lampkami choince. 15 stycznia br. przyjechały do Dzięgielowa dzieci z Jastrzębia Ruptawy wraz ze swoim
opiekunem artystycznym. Były to piękne jasełka, połączone ze śpiewaniem kolęd. Głównym przesłaniem tego przedstawienia było to, iż Jezus Chrystus przyszedł

nia. Ta piękna, nastrojowa i świąteczna inicjatywa przyczynia się do kontynuowania tradycji śpiewania kolęd
i pastorałek oraz zacieśniania kontaktów miedzy ludźmi starszymi a dziećmi i młodzieżą. Ważne jest, aby
mieszkańcy Emaus mieli okazję spotkania się z młodszym pokoleniem, gdyż to prowadzi do wzajemnego
zrozumienia. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim wykonawcom, dyrygentom i opiekunom artystycznym za ubogacenie czasu mieszkańcom
i wspólne spędzenie czasu.
W tzw. Tłusty Czwartek, który dawniej nazywano zapustami, odbyło się spotkanie na wesoło. Mieszkańcy
brali udział w grach ćwiczących pamięć i spostrzegawczość. Miło spędzili czas we własnym towarzystwie,
było dużo zabawy i śmiechu. Zgodnie z tradycją wszyscy częstowali się faworkami upieczonymi przez mieszkańców z pomocą pracowników socjalnych w ramach
terapii kulinarnej.
Później rozpoczął się Wielki Post, który jest czasem pokuty i przygotowania się do przeżycia największych
świąt dla chrześcijan, czasu Wielkiego Piątku i Wielkanocy. W tym czasie mieszkańcy spotykają się także
w pracowni plastycznej, przygotowując świąteczne dekoracje do wystroju domu i na świąteczny kiermasz.

na ziemię, aby dać zbawienie i pojednać wszystkich ludzi. W tym czasie powinniśmy myśleć nie tylko o samych sobie, ale także o drugim człowieku i naszych
relacjach z Jezusem Chrystusem.
W okresie tym w domu opieki gościły także dzieci z Cisownicy, kwartet z Cieszyna oraz orkiestra diecezjalna.
Na zakończenie okresu bożonarodzeniowego odwiedził
nas chórek Junior z Dzięgielowa. Dzieci śpiewały kolędy całym swoim sercem, co bardzo cenią sobie mieszkańcy domu opieki. Atmosfera kolędowania udzielała
się mieszkańcom, którzy często włączali się do śpiewa-

Jolanta Cieślar
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Rodzina – tu powstaje człowiek

w tym szczególnie dzieci, muszą mieć nie tylko prawa,
ale i również obowiązki, które stosownie do wieku
uczą ich odpowiedzialności, systematyczności. Każdy
W życiu wielu z nas rodzina odgrywa dużą rolę. Gdyby z nas otrzymał listę uwag dziecka, w jaki sposób chce
nie jej istnienie, większość spraw przestałaby mieć zna- być traktowane.
czenie, straciłaby sens. Tym bardziej w oczach małego
dziecka, rodzina, czyli mama i tata, to wszystko, co tworzy jego świat. Rodzice są wszystkim. I to właśnie na
nas, rodzicach, ciąży obowiązek przygotowania młodego człowieka do bycia częścią rodziny, a w przyszłości
może i do założenia swojej.
W sobotnie popołudnie grupa rodziców z Dzięgielowa
i okolic spotkała się z pedagogiem Gabi Glajcar. Spotkanie nie miało charakteru typowego wykładu, raczej
warsztatów dla rodziców. Wskazywaliśmy słowa, z jaki- W ostatniej części spotkania prowadząca oraz uczestnimi kojarzy nam się rodzina. Początkowo wszyscy poda- cy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami.
wali tylko pozytywne cechy, takie jak ciepło, W czasie spotkania nasze dzieci, pod troskliwą opieką
bezpieczeństwo, miłość, radość. Dopiero po chwili cioć i wujków, spędzały czas w salce parafialnej, ogląuświadomiliśmy sobie, że rodzina to także różnice dając ciekawy film w naprędce przygotowanym minikinie.
zdań, kłótnie, napięcia, łzy.
Kolejnym punktem spotkania była praca grupowa. Kil- Z pewnością wielu z nas wykorzysta w codziennych,
ka utworzonych mieszanych zespołów (Gabi zadbała, niejednokrotnie konfliktowych relacjach rodzic –
żeby małżonkowie zostali rozdzieleni) miało za zada- dziecko, zdobytą w czasie tego miłego i interesującego
nie określenie praw i obowiązków męża, żony oraz spotkania wiedzę.
Kryski
dziecka. Prowadząca uświadamiała nam, że wszyscy,

„Zwątpienie - zdziwienie”

Christ zostaną zorganizowane w Polsce, w katowickim Spodku.
Koordynatorem tego wydarzenia jest
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Będzie to osiem spotkań transmitowanych z Katowic na całą Polskę i środkową Europę.
„Zwątpienie – zdziwienie” – to hasło
tego wydarzenia. Przeciwieństwem
wątpliwości nie jest nieomylność czy
próżność, ale otwartość i zdecydowane poszukiwanie
odpowiedzi. Wieczory ProChrist są formą wyjścia naprzeciw poszukiwaniom każdego człowieka. Z tym hasłem organizatorzy zapraszają też wszystkich
mieszkańców Katowic i miejsc przekazu w całej Polsce. Osiem dni muzyki, teatru, słowa i tematy, które dotyczyć będą m. in.: samotności, emigracji,
materializmu, autorytetów. Mówcą wieczorów będzie,
znany już wielu Polakom, ks. Ulrich Parzany, a gośćmi
muzycznymi: Magda Anioł, Mate.o, chór „Z Miłości”
i Megachór, Kraków Gospel Choir, Tomasz Żółtko, Beata Bednarz oraz Zespół CME.
Najpierw chodzi o zawartość, a później o formy. Formy
nie są niczym innym, jak różnymi drogami do ludzkich
serc. ProChrist jest jedną z nich. Dołącz do nas. Jezus
mówi, że „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało”. Przyłożysz rękę do pługa? Wydasz owoc?
Więcej informacji i aktualności znajdziesz na stronie:
ww.prochrist.pl.
CME

Winnica, ogrodnik, krzew winny
i latorośle, sól ziemi i światłość
świata – jako chrześcijanie znamy
te przypowieści. Potrafimy dużo
powiedzieć o ich znaczeniu, ale najczęściej na słowach się kończy. Życie nie jest jednak teorią, lecz
często bolesną praktyką dnia codziennego. Zaskakujące, jak wielu ludzi żyjących obok
nas uzależnionych jest od narkotyków, alkoholu, nikotyny czy nienawiści i w żaden sposób nie potrafią sobie
z tym poradzić. To przerażające, jak wielu nie widzi sensu w swoim życiu i wegetuje, mając zbyt mało odwagi,
by przyznać się do tego. Zastraszająca jest liczba tych,
którzy, nie radząc sobie z problemami, kończą ze sobą,
popełniając samobójstwo. Zdumiewający jest fakt, ilu ludzi, deklarując przynależność kościelną, od dawna nie
miało nic wspólnego z Panem Bogiem.
Nie można nikogo zmusić do tego, by był zaangażowanym chrześcijaninem i zaczął uczestniczyć w życiu społeczności. Możemy natomiast modlić się o taką osobę,
podarować jej wartościową książkę, zaprosić na spotkanie. Możemy wyjąć naszą sól z szafki, a lampę spod kołdry i postawić na stole. Pozwolić, by nasz gość, dzięki
światłu lampy, zobaczył solniczkę. Do tego zachęca ProChrist.
Do tej pory ProChrist było retransmisją niemieckiego
programu tłumaczonego na język polski. Od 6 do 13
kwietnia 2008 roku, po raz pierwszy, wieczory ProProChrist w Dzięgielowie w dniach 9 - 13 kwietnia (środa - niedziela) o godzinie 18:00 w strażnicy OSP.
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O czym radzą w Radzie?

my jeszcze informować.
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych będziemy również
gospodarzami ewangelizacji organizowanej przez komisją ewangelizacyjną naszej diecezji.
Z radością też przyjmujemy fakt rozwijania się pracy
wśród kobiet. Nasze panie już po raz drugi miały swoje
„Śniadanie dla kobiet”, czyli spotkanie sobotnie, w czasie którego mogły się karmić zarówno fizycznie jak
i duchowo.
W dniu 26 lutego uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla
rad parafialnych, które odbywały się w Wiśle. Temat
brzmiał: „Wizja rozwoju parafii”. Musimy być świadomi, czego Pan Bóg od nas oczekuje w obecnych czasach zeświecczenia społeczeństwa.
Rada Parafialna z ks. proboszczem na czele chce dbać
zarówno o duchową stronę życia parafii, jak i tę materialną. Dlatego też ustaliliśmy ogólny plan wydatków
i działań na ten rok.
Do budynku kościoła planujemy zakupić część nagłośnienia oraz rzutnik i ekran do wyświetlania tekstów
i pieśni na ścianie. W ten sposób, idąc z duchem nowoczesności, będziemy mogli prezentować na dużym ekranie zarówno pieśni, jak i filmy i zdjęcia, czego
przykłady mieliśmy okazję zobaczyć np. podczas Święta Zborowego lub Zgromadzenia Parafialnego w lutym
br.
Planujemy też poprawić mury altany („mróz zrobił swoje”) oraz położyć elewację na dzwonnicy.
Planujemy wykonanie ocieplenia dachu centrum parafialnego wełną i płytami gipsowymi, tak aby powstały
tam pomieszczenia dla młodzieży oraz sala zborowa.
Prace zostały już rozpoczęte, materiał zakupiony. Wierzymy, że znajdą się ochotne ręce wśród zborowników
do nieodpłatnego wykonania tych prac. Zapraszamy.
Relacje z wszystkich imprez oraz prac remontowych są
na bieżąco umieszczane na stronie internetowej
www.luteranie.pl/dziegielow. Gorąco namawiamy do
odwiedzania jej.
Kurator Korneliusz Glajcar

Początek roku to zawsze czas tworzenia budżetów, planów i zamierzeń na cały nowy rok. Tak też jest i w przypadku naszej parafii. Podsumowaliśmy stary rok,
podziękowaliśmy za niego Bogu i powierzamy mu nowy, mając nadzieję, że Pan Bóg będzie tak samo błogosławił, jak w ubiegłym.
Na comiesięcznych spotkaniach Rada Parafialna ustala
i opracowuje harmonogram spotkań i różnego rodzaju
imprez organizowanych w naszej parafii.
W pierwszym kwartale, oprócz cotygodniowych nabożeństw, mieliśmy regularne spotkania ze Słowem Bożym w środy, piątki i soboty (młodzież). Od ponad
roku, raz w miesiącu, organizowane są również sobotnie Wieczory Chwały, skierowane głównie do młodzieży, ale również i do dorosłych. Organizacją tych
spotkań zajmuje się grupa młodych członków naszej parafii, która przyjęła nazwę „Powołani”. Grupa ta zorganizowała w lutym br. konferencję w Domu Narodowym
w Cieszynie pod inspirującym tytułem „I stanie się koniec”. Relacje z tego spotkania można przeczytać i zobaczyć na stronie www.powolani.pl. Jesteśmy świadomi
tego, że rolą i zadaniem zboru jest wychodzenie z ewangelią na zewnątrz, poza mury kościoła i granice parafii.
Dlatego też na początku kwietnia będziemy organizowali, podobnie jak wiele innych parafii w całej Polsce,
ewangelizację w budynku OSP w Dzięgielowie. Będzie
to przekaz satelitarny z odbywającej się dotychczas w
Niemczech co trzy lata ewangelizacji ProChrist, której
tym razem podjął się nasz kościół i którą zorganizuje
Centrum Misji i Ewangelizacji. Całość odbywać się będzie się w Katowicach (hala Spodka), zaś przekaz satelitarny na żywo dotrze do dziesiątek miejsc w Polsce.
Odbiorcami będą zarówno nasze parafie, jak i inne kościoły, w tym kościół katolicki. W pierwszym dniu ewangelizacji, 6 kwietnia, planujemy zorganizować wspólny
wyjazd autobusem do Katowic. O szczegółach będzie-

Zgromadzenie Parafialne

Zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym naszego kościoła co najmniej raz w
roku w parafii odbywa się ogólne spotkanie parafialne
(Zgromadzenie Parafialne), na które zapraszani są wszyscy członkowie należący do parafii. Spotkanie, które odbywa się początkiem roku, ma charakter
sprawozdawczy.
3 lutego 2008 odbyło się ono już po raz trzeci w historii
naszej parafii.Zgromadzenie prowadził ks. proboszcz
Marek Londzin, a do stołu prezydialnego zostali zaproszeni: p. Bronisława Niemiec, p. Jan Czyż oraz p. Alina
Rakowska jako sekretarz. Ks. proboszcz przedstawił
sprawozdanie z życia duchowego naszej parafii za 2007
rok. W trakcie przedstawiania sprawozdania zgromadze-

ni mieli okazję obejrzeć na dużym ekranie liczne zdjęcia poszczególnych wydarzeń z całego roku. Następnie
sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa p. Ilona Kożdoń. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca p. Joanna Kryska, która
podała też wniosek o udzielenie absolutorium Radzie
Parafialnej. Poddano pod głosowanie sprawozdania
(z życia duchowego i finansowe) oraz o udzielenie absolutorium Radzie Parafialnej. Oba sprawozdania
i wniosek przyjęto jednogłośnie. Następnie księgowa
przedstawiła preliminarz budżetowy na rok 2008. Kwota przychodów i wydatków się bilansuje. Wniosek
o przyjęcie preliminarza przyjęto jednogłośnie.
Ilość osób, która wzięła udział w Zgromadzeniu Parafialnym wyniosła 79.
Kurator Korneliusz Glajcar
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Zespół Grupa Piątkowa
„Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas!
Usłysz głos Jego, nie bądź jak głaz.
Wszak On tak bardzo miłuje nas,
Woła tak słodko:Pójdź!”

W tym roku okres pasyjny rozpoczął się
dosyć wcześnie, bo już w lutym. Właśnie w tym miesiącu zespół „Grupa piątkowa” miał możliwość kilkakrotnie
przeżyć radość ze śpiewania Bogu na
chwałę.
Pierwsza posługa odbyła się 6 lutego w
Dzięgielowie, gdzie ubogaciliśmy pieśniami ewangelizacyjne nabożeństwo pasyjne. Na 10 lutego zostaliśmy zaproszeni do Bładnic przez proboszcza tej parafii, ks.
Marcina Markuzela, gdzie prowadziliśmy śpiew podczas popołudniowego nabożeństwa ekumenicznego. 17
lutego z wielką radością pojechaliśmy do parafii w Białej, na zaproszenie naszego przyjaciela, ks. Henryka Macha, by usłużyć pieśnią podczas porannego
nabożeństwa.
Szczególnie bliska jest nam służba w naszym zborze.
I tutaj Pan Bóg posłużył się nami, aby Go wielbić śpiewem w ostatnią niedzielę lutego na porannym nabożeństwie.
Na koniec miesiąca, 27 lutego, zespół pojechał do Ustro-

I stanie się koniec.

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają
słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest
napisane; czas bowiem jest bliski.” Obj 1,3

nia. Tam na zaproszenie Chrześcijańskiego Towarzystwa Medycznego daliśmy dwa koncerty w Śląskim
Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym.
W każdym z tych miejsc, do których posłał nas Bóg,
doznaliśmy niezwykle serdecznego przyjęcia.
Zawsze jesteśmy Mu wdzięczni i cieszymy się, kiedy
możemy usłużyć Słowem Bożym, opowiedzieć o swoim życiu z Bogiem, zachęcić i pobudzić do osobistej
z Nim relacji.
Było dla nas wielką przyjemnością móc komuś sprawić
radość żywym śpiewem Bogu na chwałę, bo nie robiliśmy tego dla siebie, ale właśnie z miłości do Boga i ludzi.
Grażyna Cimała
wierzących powinno być życie wieczne w Królestwie
Jezusa Chrystusa – życie w nowym ciele w domu
Boga, jako nagroda za służbę i wierność tu na ziemi.
Zachęcał też do życia i służby dla Jezusa oraz do bycia

W dniu 16 lutego 2008 w Domu Narodowym w
Cieszynie odbyła się konferencja „I stanie się koniec”.
Jej organizatorem była grupa „Powołani” wraz z jej
macierzystą Parafią Ewangelicko - Augsburską
w Dzięgielowie; zaś współorganizatorami byli Dom
Narodowy w Cieszynie oraz Centrum Misji
i Ewangelizacji. Wzięło w niej udział ponad 200 osób.
Pierwszy wykład dotyczył Księgi Objawienia św. Jana,
a temat omówił ks. Adam Podżorski. Przedstawił w nim
historię od wniebowstąpienia Jezusa do końca świata. świadectwem dla ludzi wokół nas.
Pomimo obszerności tematu mogliśmy w bardzo Uczestnicy konferencji przeszli drogę od poznania
przystępy sposób zaznajomić się z proroctwami Apokalipsy, poprzez znaki czasu, aż do tego, na co
zawartymi w tej księdze.
cieszyć się w niebie. Konferencję zakończył
Drugi wykład dotyczył znaków czasu, a poprowadził możemy
wieczór
chwały,
w czasie którego, prowadzeni przez
go Henryk Turkanik. Zwrócił naszą uwagę na rzeczy, zespół z Wisły Malinki,
wspólnie uwielbiać
które dzieją się wokół nas, a których do tej pory nie Boga. Słowem podzieliłmogliśmy
się
Olek
który
dostrzegaliśmy. Za pomocą wielu przykładów znaków zachęcał nas do zastanowienia się nad Macha,
tym,
w
jakim
czasu zobrazował nam nasze miejsce we współczesnej miejscu w życiu się znajdujemy i czy mamy pewność,
historii.
będziemy żyć z Bogiem wiecznie w Jego
W ostatnim wykładzie ks. Stanisław Kaczmarczyk że
Królestwie.
mówił o niebie i wspaniałych rzeczach, które tam na
Monika Mendroch
nas czekają. Uświadomił nam, że celem ludzi
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coś dla dzieci ...

Opracowała Diakon Helena Gajdacz

JEZUS ŻYJE !

„ ...ukazał się najpierw Marii Magdalenie... Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim przebywali...” /Mr 16,9.10/
„ ... sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że Go poznać nie mogli.” /Łk 24,15.16/

Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Mateusz, Filip i inni uczniowie płakali. Ich wielki Przyjaciel – Jezus, dla którego
wszystko opuścili, nie żył. Złożono Go w grobie wykutym w skale, a wejście przywalono olbrzymim kamieniem.
Ponadto grobu pilnowali żołnierze. Wszystko się skończyło. Nigdy już nie zobaczą Jezusa, nigdy więcej Go nie
usłyszą. Są smutni, bezgranicznie smutni. Do tego boją się. Nie
wychodzą z zamkniętego pomieszczenia. Może ich przecież
spotkać los ich Nauczyciela.
Nagle wpada do nich Maria Magdalena. Promienieje. – Nie
płaczcie! – woła. – Jezus żyje! Wielki kamień jest odwalony,
grób pusty.
- Co? On żyje? To przecież niemożliwe!
- Tak, On żyje. Widziałam Go na własne oczy. On ze mną
rozmawiał. Zawołał mnie nawet po imieniu i powiedział,
abym tę wieść wam zaniosła.
Kleofas i jego towarzysz byli również rozczarowani
i przygnębieni. Nigdy nie pomyśleli o tym, że Jezus może
umrzeć, i że ich opuści. Teraz oczywiście nie uwierzyli
opowieściom kobiet, które jakoby miały widzieć Jezusa
żywego. – Straciliśmy Go na zawsze – narzekali.
Nagle zbliżył się do nich Jezus i szedł z nimi, ale nie
wiedzieli, że to On. Ich oczy były jakby zamknięte. Patrzyli na
Niego, ale nie poznali Go.
Wszyscy troje przychodzą do miasteczka Emaus, wstępują
tam do domu i siadają do stołu. Ciągle jeszcze nie poznają
swojego Nauczyciela. Nagle Nieznajomy bierze chleb – jak
Jezus nad Jeziorem Genezaret, dziękuje Ojcu niebiańskiemu,
łamie i daje każdemu z nich. Nie są już smutni. Wiedzą, że
On zmartwychwstał i żyje!
Panie, dziękujemy Ci, że żyjesz i obiecałeś być z nami po
wszystkie dni. Panie, wierzymy, że dziś jesteś z nami. Otwórz
oczy naszych serc, abyśmy Ciebie lepiej mogli poznać. Amen.

ZADANIE DOMOWE

Na każdej lekcji religii ksiądz dawał zadanie domowe. Ale
to, o którym teraz opowiem, było szczególne. Nie było mowy
o uczeniu się na pamięć pieśni czy wersetu biblijnego. Z jednej strony było to przyjemne, bowiem komu chciałoby się
uczyć teraz, podczas przerwy wielkanocnej. Szczególnie Heniek myślał już o feriach świątecznych. Z tęsknotą spoglądał
w okno. W ogrodzie, na dużym drzewie z gołymi jeszcze gałązkami, siedział ptaszek i śpiewał. Cieszył się widać ciepłem
słońca. Ach, jak bardzo Heniek chciałby być na miejscu tego
ptaszka.. Ponieważ jednak było to niemożliwe, wrócił myślami do tego, co mówił ksiądz.
Katecheta mówił o okresie pasyjnym, o tym, jak bardzo cierpiał Pan Jezus, by ratować ludzi. On wziął na siebie nie tylko
choroby tych, których uzdrowił – powiedział ksiądz – ale cierpiał i umarł również za nas. A my powinniśmy Go naśladować. Heniek, ty także. Rozumiesz?
Katecheta zauważył zapewne, że Heniek błądzi myślami
gdzieś daleko, dlatego zwrócił się właśnie wprost do niego.
Heniek zdziwiony spojrzał na księdza. Jak on, 11-letni chłopiec może postępować tak, jak Chrystus, który czynił cuda
i umarł na krzyżu. Przecież to niemożliwe. Niepewnym głosem powiedział to księdzu.
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Oczywiście, że my możemy zrobić tylko to, co leży w naszej
mocy – przyznał ksiądz. – A teraz zadanie: Dzisiaj po południu postaracie się pomóc komuś w niesieniu jego ciężaru.
Właściwie powinniśmy czynić to zawsze, ale zapominamy
o tym. Nie musi być to jakiś wielki czyn. Czasem małym czynem możemy sprawić wielką radość,
dobrym
słowem,
uśmiechem, przyjaznym gestem możemy złagodzić czyjś
ból i smutek.
Dzieci z tej lekcji
religii wychodziły
spokojniej niż zwykle. To „dziwne” zadanie domowe dało
im wiele do myślenia. Heniek pomyślał
nawet, że łatwiej byłoby wyuczyć się na
pamięć jakiejś pieśni.

Na razie nie miał pojęcia, komu mógłby pomóc nieść jego
ciężar. Nie był jeszcze zdecydowany, co będzie robił po obiedzie. Ojciec przyszedł mu z pomocą, dał mu zajęcie. Kazał
mu wynieść ziemniaki z piwnicy. Heniek nie lubił tego zajęcia. Pomyślał jednak, że to pewno ten ciężar, który pomoże
nieść ojcu. Kiedy jednak wypełnił polecenia ojca, doszedł do
wniosku, że nie uczynił nic nadzwyczajnego. Ksiądz myślał
zapewne o czymś innym.
Teraz Heniek postanowił pójść nad strumyk, aby uciąć wiklinę na fujarkę. Biegnąc usłyszał płacz w ogrodzie. To była jego młodsza siostrzyczka. Czasami mama kazała jej
pilnować. Dzisiaj jednak tak nie było. To wspaniale – pomyślał i już chciał biec dalej. Zatrzymał się jednak: Czy tylko to
mamy robić, co nam każą? Przypomniało mu się zadanie domowe. Zawstydzony zawrócił.
W ogrodzie zapłakana siostra stała nad wywróconym wózkiem z lalkami. Heniek zauważył, że wózek nie ma jednego
kółka. To żaden problem – pomyślał i po chwili wózek był
już naprawiony, a na twarzy siostrzyczki pojawił się uśmiech.
Także Heńkowi jakoś lekko zrobiło się na sercu. Pogwizdując
wesoło biegł przed siebie.
Nagle z domu wyszła mama. Niosła torebki z nasionami,
które chciała wysiać w ogródku. Zanim to jednak uczyniła, poprosiła Heńka, by zaniósł na plebanię kosz ze starszymi rzeczami dla potrzebujących. Innym razem chłopiec wziąłby
bez namysłu kosz i wykonał polecenie. Tym razem pomyślał
jednak, że w koszu prócz rzeczy potrzebnych może się znaleźć coś, co sprawi komuś szczególną radość. Ostatnio na
gwiazdkę otrzymał piłkę. Była jeszcze jak nowa. Ciężko było
mu pozbyć się jej. Pomyślał jednak, że sprawi tym komuś radość, może coś ciężkiego uczyni lżejszym. Poszedł po piłkę,
włożył ją do kosza i zaniósł na plebanię.
W drodze powrotnej przechodził koło domu pradziadka.
Miał już ponad 80 lat. Był na tyle zdrowy, że mógł siadywać
przy oknie, a latem przed domem. Do pracy nie miał już sił.
Ale też nie musiał już pracować. Posiłki mu przynoszono,
mieszkanie było posprzątane, a bielizna i ubranie czyste.
Dziwne, że zawsze był taki przygnębiony i smutny – pomyślał Heniek. –Przecież niczego mu nie brakuje.
Innym razem Heniek nie przejmowałby się tym zbytnio. Dzisiaj jednak wszedł do środka. W pierwszej chwili dziadek ucie-

Dni Dobrej Nowiny

szył się, ale zaraz potem uśmiech zniknął z jego twarzy.
Pewno Heniek przyszedł, by mu coś przekazać i na pewno
zaraz odejdzie. Lecz nie. Heniek pozostał. Zaczął opowiadać
dziadkowi o wykonanych w polu pracach, o tym, że następnego dnia będą sprzątać obejście, by na wielkanocne święta
wszędzie było czysto i ładnie.. Pradziadek słuchał z uwagą.
Jego twarz zrobiła się pogodna i sam zaczął opowiadać
o swojej żonie, o dzieciach, wnukach, o swoich w stosunku
do nich zaniedbaniach, których teraz już naprawić nie można.
Przygnębiała go niepewność, czy innym okazywał dosyć miłości.
Heniek czuł się bezradny. Nie wiedział, co powiedzieć.
Najchętniej poszedłby do domu. Pradziadek był jednak znowu przygnębiony i smutny. I wtedy Heniek położył swoją małą rękę na chłodnej, szczupłej dłoni starego człowieka
i bezradnie powiedział: - Dziadku, chyba tak wiele nie zaniedbałeś, sam przecież mówiłeś, że wszyscy cię kochali. My
też ciebie bardzo kochamy.
Staruszek słuchał
słów swego prawnuczka i w duchu
przyznał, że w życiu
doznał wiele miłości.
A przecież ten otrzymuje miłość, kto sam
ją daje innym.
Pradziadek nie okazał niezadowolenia,
gdy Heniek wstał, by
już pójść do domu.
Słuchanie i mówienie
zmęczyło go, ale jego twarz była radosna.
Heniek poszedł nad
strumyk, by uciąć gałązki wierzby. Na
brzegu widział kwitnące fiołki i słuchał świergotu ptaszków.
Powoli zapadał zmrok. Heniek szedł do domu zmęczony, ale
jakże radosny. Wiedział, że odrobił zadanie domowe!

W
dniach 21-23 stycznia w naszej parafii, podczas ferii
zimowych, odbył się cykl zajęć dla dzieci pod tytułem:

„Zaszczytne i pospolite”.
Naczynia... Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie
do pospolitych. Jeśli ktoś zachowa siebie czystym,
będzie naczyniem przydatnym dla Pana (2 Tym. 2, 2021). Apostoł Paweł powyższe słowa skierował do
Tymoteusza – swojego duchowego syna, ucznia
i współpracownika. Bardzo zależało mu na tym, by
Tymoteusz stał się przydatnym sługą Pana Jezusa,
przekazał mu więc ważne prawdy biblijne, potrzebne do
tego, by jego życie było kształtowane według Bożej
woli.
Dzieci w różny sposób uczyły się tych właśnie prawd:
podczas lekcji biblijnych, nauki wersetów, robienia
wspaniałych prac na zajęciach plastycznych, jak również
poprzez muzykę. Znaczna grupa dzieci chętnie
przybywała do kościoła na te ciekawe zajęcia.
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Sylwia Stankiewicz

KRZYŻÓWKA

Z podanych poniżej znaczeń należy odgadnąć wyrazy i wpisać do krzyżówki, wg cyfr u góry z lewej strony pól
diagramu. Następnie litery z pól oznaczonych cyframi u dołu należy przenieść do odpowiednich pól diagramu na
dole strony i odczytać hasło.
Rozwiązanie składać można w zakrystii po nabożeństwach lub nadsyłać do dnia 15 czerwca 2008 na adres parafii.
Wśród osób, które złożą lub nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody.

Znaczenie wyrazów:
P o z i o m o: 1- kusiciel, 5-jeden z dni tygodnia, 8 –
kwiat o żółtych kwiatach, 10- długa, cienka gałązka
(wspak), 11 – siostra Racheli (1 Mojż 28,16), 13 – życie i
.............. na jaśnię wywiódł przez ewangelię (1 Tym
1,10), 16 – wiodąca waluta naszego kontynentu (wspak),
17 – organ ustawodawczy naszego Kościoła (wspak),
19-pierwsza w greckim alfabecie (wspak), 20- nie wierzył
w zmartwychwstanie (Mat 22,23), 21- ogród, w którym
pojmano Jezusa, 23 – niewielki las – l.mnoga, 25 – ostre
załamania, krawędzie, 26 – brat Jakuba, 28- nokaut w
skrócie, 30- nie ona ani ono, 30- „tak”-potocznie z
angielska, 31 – wyznawca większościowego Kościoła w
Polsce , 34- napój lub trunek wymieniany w Biblii, 36 –
w nim powstaje mąka, 37 –dla Ezafa była nią Dina (1
Mojż 34,1), 40 – całkowita, druzgocąca klęska
wojskowa, 41- dawniej: plac we wsi, w obozie
wojskowym.
P i o n o w o: 2 – zamysł inaczej, 3 – jadowity wąż
(wspak), 4- popularne rosyjskie imię męskie (wspak), 5 –
uczeń szkoły marynarskiej (wspak), 6 – słowicze śpiewy,
7- jesienią opadają z drzew (wspak), 9 – wtłoczono ja na
głowę Jezusa (2 wyrazy), 10- uwłosienie zwierząt
(wspak), 12 – arcykapłan – też sądził Jezusa (Jan 18,13),
17 – coś ponad normę, ponad program, 18 – gęste zarośla
nad brzegami wód, 21 – mieszkaniec państwa z Atenami,
22 – rajski ogród, 24 – składana na ołtarzu(wspak), 27 –
kontynent z czarnoskórymi, 32 – był pierwszym na ziemi,
33 – odwrotność „maksi” (wspak), 35 – fantastyczny,
duży, podobny do człowieka stwór (jest nim filmowy
Shrek), 36 – zielony miesiąc, 38 – 365 dni, 39 – dawny
władca Rosji.

Opracował ks. Emil Gajdacz
Kącik kulinarny

Zupa porowa proboszcza

Produkty na 4/5 talerzy:
- 1-1½ litra lekkiego rosołu lub 2 kostki rosołowe drobiowe
- 3 białe części pora
- 1 serek topiony śmietankowy Hochland 100g lub 3 małe
serki topione
- 3 łyżki oliwy
- szczypta pieprzu białego
Białe części pora umyć, przekroić na pół, pokroić w cienkie
paski. Dusić na patelni z 3 łyżkami oliwy przez 5-10min.
mieszając. Pory wrzucić do ciepłego rosołu i zmiksować na
krem. Doprawić szczyptą pieprzu białego dla smaku. Do
gotującej się zupy włożyć serek topiony cały czas mieszając.
Podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym.
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przygotowała Ewa Londzin

S t o w a r z y sz en i e M i ł o śn i k ó w D z i ęg i el o w a

Strzecitowarzyszenie
Miłośników Dzięgielowa rozpoczęło
rok swojej działalności. Aktualnie liczy ono 59

wydania albumu. Jest to duże i kosztowne przedsięwzięcie, ale bardzo chcielibyśmy, by taka pozycja znalazła
się w każdej dzięgielowskiej rodzinie. Podpisy pod
zdjęciami będą w języku polskim, czeskim, angielskim
i niemieckim. Zachęcamy do udziału w konkursie – pula na nagrody wynosi około 3000 złotych. (szczegóły
na stronie internetowej www.dziegielow.org.pl).
W tym roku planujemy również włączyć się w przygotowanie tygodniowej imprezy „Jesień w Dzięgielowe”
połączonej z obchodami jubileuszu 85-lecia Diakonatu
Eben – Ezer oraz 45-lecia KGW.
Planowane są też weekendy ze sportem - turniej piłki
siatkowej o puchar prezesa naszego stowarzyszenia, zawody rowerowe, a prawdziwą atrakcją będą gry zręcznościowe i umysłowe z dzieciństwa 50-60 -latków. Czy
pamiętacie „wilki i owce”, „gumę”, „klipę”, „szpanę”,
„nóż od łokcia”, „cymbergaja”, „chłopa”, „flaszki”,
„sznajder”, „felgę”.... i „namydlony słup” na festynach?
Zapraszamy na co miesięcznie spotkania stowarzyszenia, które odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 19.00 i przedstawienie wszelkich
propozycji, pomysłów służących rozwojowi naszej
miejscowości i mieszkańcom.

członków.
Za nami realizacja wielu ważnych problemów: udział w
zorganizowaniu jubileuszu 700-lecia naszej wsi, 75-lecia szkoły, wydanie okolicznościowych publikacji, ulotek, przygotowanie prezentacji multimedialnych,
oddanie do użytku Izby Regionalnej, tablic z nazwami
ulic, realizowanie grantów unijnych, objęcie patronatem drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 11-15 lat
grających w siatkówkę, uruchomienie strony internetowej, a nade wszystko promowanie Dzięgielowa przy
okazji imprez środowiskowych, gminnych, wojewódzkich. Dotychczasowe działania potwierdzają zasadność
powołania stowarzyszenia. Dla naszej miejscowości,
przy współpracy wszystkich organizacji i instytucji, można zrobić wiele dobrego, dążąc do tego, by Dzięgielów
stał się wizytówką gminy, powiatu i nie tylko.
W związku z tym mamy wiele planów. W grudniu został ogłoszony konkurs fotograficzny pod hasłem „Dzięgielów w obiektywie”. Chcemy zebrać zdjęcia
utrwalające miejsca piękne pod względem widokowym,
zabytkowym i przyrodniczo-turystycznym – o każdej porze roku. Zebrane materiały zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej i będą stanowiły podstawę do

Szczęśliwym jest tylko ten człowiek,
który nie goni za szczęściem,
jak za motylem,
ale za wszystko,
co otrzymuje potrafi być wdzięcznym.
Phil Bosmans
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Zofia Fober
sekretarz SMDz

„Nasze dzwony”

Dzwońcie dzwony dzięgielowskie,
W każdy nam świąteczny czas,
Niech wzywają przed tron boski
Starszych, młodszych, wszystkich wraz.
Niech te dzwony ogłaszają,
Że jest cudny łaski czas.
Tym, co w grzechach, lęku trwają,
Mówi Bóg: Ja kocham was!

Niech te dzwony zapraszają
Do słuchania Świętych Słów,
Które życie wieczne dają;
Jezus przyszedł – przyjdzie znów!

Niech dźwięk dzwonów też słuchają,
Ci, co bardzo chorzy są.
Niech z ufnością i nadzieją
Modły swe do Boga ślą.
Niech te dzwony towarzyszą
Na ostatniej z wszystkich dróg,
Gdy aniołów śpiew usłyszym
W dom Swój nas wprowadzi Bóg.

Dzwońcie dzwony dzięgielowskie,
Ku zbawieniu – i dla Pana!
By coraz głębiej i radośniej
Wszelka cześć Mu była dana.
Parafianin z Dzięgielowa

Informacje duszpasterskie

We wszelkich sprawach duszpasterskich (rozmowa duszpasterska, zgłoszenie pogrzebu, ślubu, chrztu, wspominania itd.)
prosimy zgłaszać się osobiście lub dzwonić do
proboszcza parafii ks. Marka Londzina - tel. 033 8529 064 lub 602 424 511
lub
ks. Emila Gajdacza dostępnego w Ewangelickim Domu Seniora „Emaus II” lub pod tel. 033 8529 71 2 .
Adres parafii:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
ul. Słoneczna 30, 43-445 Dzięgielów, tel. 033 8529 064
E-mail: dziegielow@luteranie.pl
Strona internetowa: www.luteranie.pl/dziegielow
Bankowe konta parafialne:
1 . konto „ogólnoparafiale” (składki, ofiary, inne) - nr 67 811 3 0007 2001 0005 8391 0001
2. konto „charytatywne” - nr 1 3 811 3 0007 2001 0005 8391 0003
3. konto młodzieży „powołani” - nr 40 811 3 0007 2001 0005 8391 0002
W Banku Spółdzielczym dokonujemy wpłat bez dodatkowych opłat.

Za wszelkie ofiary dziękujemy słowami: "Bóg zapłać".
W Naszym Zborze

Kwartalnik wydaje: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie, ul. Słoneczna 30, 43-445 Dzięgielów, tel. 033 8529 064.
Redaktor naczelny: ks. Marek Londzin, e-mail: dziegielow@luteranie.pl
Korekta: Jolanta Chwastek Skład: Krzysztof Rakowski
Zdjęcia: Jolanta Cieślar, Grażyna Cimała, ks. Emil i Helena Gajdacz, Piotr Londzin, Krzysztof Rakowski.
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